Terugblik op gehouden activiteiten georganiseerd door
Febe in de afgelopen vijf jaar
2016
Op 15 februari was de eerste thema-bijeenkomst van Febe in samenwerking met de
RMU, de sector Gezondheidszorg en Welzijn 'Het Richtsnoer', een feit. Het eerste gedeelte
van de avond heeft mr. A.B. Bouter de juridische kant van ‘Euthanasie: maximale of
minimale zorg?’ belicht. Daarna heeft dr. G.G. van Bruchem-van de Scheur een aantal
statistieken laten zien met betrekking tot euthanasie. Daarna nam zij ons door middel van
casuïstiek mee in het totale besluit- en uitvoeringsproces rondom euthanasie, waarbij er
vanuit de zaal werd meegedacht in de te nemen beslissingen. In de pauze werd er volop
gebruik gemaakt van het bezoeken van de stands van Febe en de RMU. Na afloop was er
nog kort gelegenheid tot informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Op 19 mei heeft de jaarvergadering plaatsgevonden in de zaal van de Gereformeerde
Gemeente te Barneveld-Zuid. Hierna sprak ds. G. Beens over het thema 'Omgaan met lijden,
gezien vanuit Bijbels perspectief'.
2015
Op 19 februari heeft mw. drs. T.A. Gunter in Maartensdijk een lezing gehouden over de
betekenis van het omschakelen van AWBZ naar WMO voor de werknemer in de zorg. Na de
lezing was er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.
Op 30 mei vond de jaarvergadering plaats in de Gereformeerde Gemeente te Gouda. Dr. R.
Seldenrijk hield een lezing over euthanasie en levensbeëindiging bij pasgeborenen.
Vervolgens was er gelegenheid voor het beantwoorden van vragen uit de zaal.
24 september was de dag van het Febe-uitje. 's Morgens werden we verwelkomd bij de
Erdee Media Groep. Na koffie met gebak wegens het 35 jaar bestaan van Febe zijn we
begonnen aan het interactieve, leerzame ochtendprogramma. Tijdens de presentatie waar
dilemma's besproken werden met betrekking tot het uitgeven van een christelijke krant in een
seculiere maatschappij, werd ook de presentatie ook toegespitst op nieuws over de zorg. Na
de presentatie kregen we een rondleiding door de ‘newsroom’ en hebben we de Banier
boekwinkel bezocht. Na het gebruik van de lunch waren we toe aan een actief
middagprogramma in de buitenlucht. Hiervoor werden we verwacht bij Wildpark Het Aardhuis
te Hoog Soeren, waar we onder leiding van enthousiaste gidsen een 1.5 uur durende
rondleiding hebben gekregen. De dag werd afgesloten met een heerlijk warm en koud buffet
bij 't Edelhert in Elspeet. Kortom: een ontspannen Febe-dag, waarbij de contacten weer zijn
onderhouden en we weer nieuwe spirit hebben opgedaan om ons met elkaar in te zetten
voor de vereniging!

2014
Op 20 februari heeft dr. A.A. de Lely, psychiater, in Maartensdijk een lezing verzorgd
over het omgaan met zorgvragers met psychische problemen. Na de lezing was er uitgebreid
gelegenheid tot het stellen van vragen aan dr. A.A. de Lely.
Op 17 mei heeft dr. K. Ruitenberg, raad van bestuur van De Schutse te Kesteren, een lezing
tijdens de jaarvergadering verzorgd. De lezing ging over ‘Agressie in de zorg’. Na de lezen
was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Op 27 november heeft in het Hervormd Centrum in Hardinxveld-Giessendam de studiedag
met als thema ‘Zorg grenzeloos?!’ plaatsgevonden. Ds. L. Terlouw verzorgde een lezing over
‘Grenzen aan de zorg vanuit Bijbels perspectief’. Daarna volgden diverse workshops,
onderverdeeld in medisch-ethische en maatschappelijk-sociale onderwerpen met als
workshopleiders mw. drs. M.J.B. Hout-Korevaar, dr. H.J. Agteresch, mw. A. van der Veer,
mw. L. de Pater, drs. A. van Wolfswinkel, drs. G.R.J. van Heukelom en mw. drs. S.F. den
Breejen-de Groot. De workshoprondes werden onderbroken door een uitgebreid buffet.

2013
Op 14 februari vindt er een bijeenkomst plaats in Maartensdijk. De heer E. Treur,
begrafenisondernemer, houdt een lezing over ‘Zorg en begeleiding ná verliezen’.
Op 25 mei vindt de jaarvergadering plaats in Huize Winterdijk te Gouda. Tijdens deze
vergadering verzorgt mevrouw C.J.P. Boogaard, maatschappelijk werkster, een lezing over
‘Familieparticipatie in de zorg: negeren of anticiperen’.
Op donderdagavond 10 oktober wordt er een thema-avond gehouden in het Hervormd
Centrum in Hardinxveld-Giessendam. Deze avond is met name be Euthanasie en
levensbeëindiging bij pasgeborenen doeld om jongeren in de
gezondheidszorg toe te rusten. Spreker is: mevrouw drs. G. Ham-Willemsen. De titel van de
lezing is: ‘Omgaan met jouw grenzen’.
2012
Donderdagavond 16 februari vindt in het Hervormd Centrum te Maartensdijk een
bijeenkomst plaats. Drs. ing. C. Stijnen houdt een lezing over ‘Dementie, belicht vanuit de
neurobiologie’.
Zaterdag 19 mei wordt de jaarvergadering gehouden in Huize Winterdijk te Gouda. Inleiders
zijn Jantine den Uijl en Maarten van Dijk. Zij spreken over: ‘De zorgverlener in balans’.
Op 22 november vindt de tweejaarlijkse studiedag plaats in Veenendaal met als thema
‘Palliatieve zorg, kwaliteit van zorg in de stervensfase’. Sprekers zijn: ds. H. Zweistra,
predikant te Nederhemert, dr. P.J. Lieverse, anesthesist in de Daniël den Hoed Kliniek in
Rotterdam en mevrouw J. Koningswoud-ten Hove, directeur in hospice Calando. Na de
lezingen wordt er een forumdiscussie gehouden.

