
8 okt. 

Sterfelijk zijn we allemaal. We kunnen de dood meer dan 
ooit uitstellen. Maar wat doen we, als de dood dan toch 
komt?  
Samenleven met de dood en omgaan met onze vergankelijk-
heid is moeilijk en schuurt. Ruim 1 op de 3 mensen praat 
nooit over de dood. Terwijl het juist waardevol is om samen 
bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te 
helpen. Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt. 
 
Met de maand van de Palliatieve Zorg willen de netwerken 
palliatieve zorg in Limburg, aansluitend op de Sire-cam-
pagne ‘De dood, praat erover, niet eroverheen’, iedere bur-
ger, oud én jong, bewust maken van het belang van praten 
over en samen-leven met de dood.  
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg heeft met 
verschillende organisaties en film huizen een programma 
gemaakt, waarin burgers de kans krijgen met elkaar in ge-
sprek te gaan over dit onderwerp. 

In heel Limburg zijn 
er rondom dit thema  
in OKTOBER en  
NOVEMBER tal van  
ACTIVITEITEN.  
 
In MIDDEN-LIMBURG 
zijn die op: 8, 11, 12 
en 20 oktober  
en 3 november.
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Film ‘The Farewell’, in Cultuurfabriek ECI, Roermond

Open Dag Hospice ‘De Ark’, Roermond
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Inloop Franciscus Hospice te Weert 

Op 8 oktober 2022 van 11 tot 14 uur bent u wel-
kom om in de tuin van het Franciscus Hospice 
een wandeling te maken en in gesprek te gaan met onze vrij-
willigers. Een film die in de stilteruimte draait geeft u een inkijk 
in ons mooie huis.  
 
U vindt ons aan de Doolhofstraat 14, 6001 XZ Weert. 
Om zicht te krijgen op het aantal bezoekers, is het fijn als u 
zich tot uiterlijk 30 september 2022 aanmeldt per mail: 
info@franciscushospice.nl

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg organiseert in 
samenwerking met het Toon Hermans Huis een Café Toon 
Doodgewoon met als onderwerp ‘Niet alles wat kan, hoeft’. 
Het programma bestaat uit een plenair deel, de lezing en een 
interactief deel, waarin de aanwezigen uitgenodigd worden 
om in kleine groepen aan de hand van stellingen en vragen 
met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Met welke vragen word je geconfronteerd als een levens-
bedreigende ziekte wordt vastgesteld? Wat als beter worden 
niet meer mogelijk is? Hoever ga je met behandelen? Hoe 
weeg je kwaliteit en verlenging van het leven tegen elkaar af? 
11 oktober 2022, 19:30-21:30 uur 
Myrte Zijlstra, internist-oncoloog SJG Weert 
Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B, 6001 GT Weert 
Om een inschatting te hebben van het aantal deelnemers, stel-
len we het op prijs als u zich per mail aanmeldt:  
administratie@toonhermanshuisweert.nl 
Maar mocht u op het laatste moment besluiten om te komen, is 
dat geen probleem; u bent ook zonder aanmelding vooraf van 
harte welkom. 

 11 okt. Café Toon Doodgewoon, Lezing ‘Verder behandelen?’, 

door internist-oncoloog Myrte Zijlstra

Inhoud  
 
 
 
Tijd 
Spreker 
Plaats 
Aanmel- 
den

Film ‘Pink Moon’, in Gotcha, Weert 

Filmhuis Gotcha heeft op 12 oktober de 
film 'Pink Moon' geprogrammeerd. Een 
film die stof tot nadenken geeft. De film wordt kort ingeleid 
door en nabesproken (deelname vrijblijvend)  met Greet de 
Boer. Zij is als geestelijk verzorger verbonden aan het Centrum 
voor Levensvragen Midden-Limburg.   
 
Als Iris volkomen onverwachts van haar vader Jan te horen krijgt 
dat hij genoeg heeft van het leven en ermee wil stoppen, wordt ze 
gedwongen de totale absurditeit van de situatie onder ogen te 
zien. Terwijl de vastgelegde datum nadert, besluit Iris om van het 
schijnbaar geoliede draaiboek van haar broer af te wijken. Ze pro-
beert met alle macht een antwoord bij haar vader los te krijgen op 
de enige vraag die er voor haar toe doet: waarom? 
Ticketprijs € 9,50 p.p.  
Aanvang: 19.30 uur. 
Na afloop bestaat de mogelijkheid van een drankje in het  
Gotcha-café.   
Gotcha! Cinema, Beekstraat 47-53, 6006GG Weert  
 
https://www.gotcha-weert.nl/movies/1149/17/pink_moon_pal-
liatieve_zorg  

Het ECI heeft de film ‘The Farewell’ geprogram-
meerd. In de film is de naderende dood van de 
grootmoeder niet bespreekbaar  
 
De film wordt kort ingeleid door en nabesproken (deelname 
vrijblijvend) met Greet de Boer. Zij is als geestelijk verzorger 
verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Midden-Lim-
burg.   
 
Wanneer de familie van Billi (Awkwafina) erachter komt dat hun 
geliefde grootmoeder terminale longkanker heeft, besluit ze om 
haar niet in te lichten. In plaats daarvan plant ze een geïmprovi-
seerde bruiloft in haar moederland China. Als Billi, tegen haar prin-
cipes in, toch besluit om te gaan, komt ze in aanraking met het 
leven dat ze als 6-jarige gedwongen moest opgeven: haar sterkzin-
nige grootmoeder en de kracht van onuitgesproken liefde. 
 
De ticketprijs is € 9,50 p.p. 
Aanvang 20.00u  
Na afloop is het cultuurcafé geopend. 
Adres: Cultuurhuis ECI, ECI 13, 6041 MA Roermond,  
tel 0495 -317171. 
Kaartjes via: https://www.ecicultuurfabriek.nl/film/the-farewell/

Adres  
Aan- 
    melden

Het geheel vernieuwde en net weer geopend  
hospice ‘de Ark’ zet haar deuren open op  
3 november tussen 13.30 uur en 16.30 uur.   
 
U kunt binnen een kijkje nemen en in gesprek gaan met mede-
werkers en vrijwilligers.  
  
Adres: Heinsbergerweg 176-F,  6045 CK ROERMOND 
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