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Stichting Kuria opent vandaag hospice  

'Eerst barmhartigheid, dan evangelisatie'  
 
door Hanke Helms  

 
 
AMSTERDAM - Kom over een jaar nog maar es kijken, nodigde Corrie van Tol het Nederlands 
Dagblad uit, toen 'Romsicht' nog niet bewoonbaar was. Laat staan dat het pand geschikt was als 
een 'bijna thuishuis' voor ongeneeslijk zieke mensen die binnenkort zullen sterven. Een jaar later 
staat het ND inderdaad weer op de stoep. Een jaar, waarin de financiële ondersteuning aan 
stichting Kuria aanvankelijk tegenviel: de vijf orthodox-protestantse kerken die het initiatief 
moeten dragen, kwamen slechts traag over de brug en de geplande openingsdatum werd 
uitgesteld. Een jaar ook, waarin de voorbereidingen stug doorgingen. Met resultaat: vandaag 
wordt het Kuria-huis geopend.  
 
Géén somber interieur wacht de aanstaande bewoners. Een paars-rood kleuraccent in de 
beschildering en in schilderijen geeft de ruime, lichte en comfortabele vertrekken een warm aanzien. 
De kamers van de bewoners liggen opzettelijk aan de meest levendige zijde van het pand en bieden 
uitzicht op de straat. De meeste hebben een eigen toilet, douche en/of wastafel. Aan de achterzijde 
van het huis zijn kamers beschikbaar voor familie en vrienden, die daar desgewenst ook kunnen 
overnachten. Maar als ze de nacht liever doorbrengen in dezelfde ruimte als hun familielid, vriend of 
vriendin, kan dat ook. Hoewel Kuria eventueel ook meubels ter beschikking stelt, kunnen de 



bewoners de kamers inrichten met eigen spullen die ze graag willen meenemen. Het is ten slotte de 
bedoeling dat mensen in hun 'eigen omgeving' kunnen sterven. Voor de tijd die hen nog rest, wordt 
een warme thuissfeer gecreëerd.  
Maximaal vijf of zes bewoners kunnen tegelijk in het Kuria-huis verblijven. Corrie van Tol: „Meer 
mensen willen we niet opnemen, omdat dat ten koste gaat van de thuissfeer. Bovendien zouden we 
voor meer bewoners de officiële status van 'verzorgingstehuis' moeten aanvragen." De juridische 
opzet van het Kuria-huis is erop gebaseerd dat ieder echtpaar maximaal vier personen die ouder zijn 
dan 65 jaar, bij zich in huis mag nemen. De overheid denkt daarbij aan de beide ouders van beide 
partners. Omdat mensen met een ziekte als Aids vaak jonger zijn dan 65, denkt Kuria in de praktijk 
één of twee meer mensen extra onderdak te kunnen verlenen. Gebruik makend van deze regeling, 
kan Kuria echter geen aanspraak maken op subsidie. Wel hoopt de stichting op den duur een 
ziektekostenvergoeding van de verzekeringsmaatschappijen te ontvangen. Ook wil de stichting liever 
geen inmenging met de overheid, omdat zij daarmee ook zeggenschap zou krijgen over het 
opnamebeleid.  
„Wij willen nadrukkeilijk een goede, persoonlijke zorg bieden aan mensen die in de laatste fase van 
hun leven zijn, voor wie een goede thuiszorg niet 24 uur per dag gegarandeerd kan worden en voor 
wie de sociale omstandigheden aanleiding geven tot opname in dit 'bijna thuishuis'." Het is niet voor 
niets dat Kuria koos voor een lokatie in de stad. „Zeker in de stad wonen veel mensen zonder familie. 
Als je lid bent van een kerk, kun je in je gemeente terecht. Maar zo niet, dat moet je het hebben van 
de buurt. De echt eenzame figuren kruipen vaak weg in de stad."  
Hoewel Kuria eventueel ook meubels ter beschikking stelt, kunnen de bewoners de kamers inrichten 
met eigen spullen die ze graag willen meenemen. Het is ten slotte de bedoeling dat mensen in hun 
'eigen omgeving' kunnen sterven.  
 
Barmhartigheid  
„Gevloekt zal er wel worden, in dit huis", voorziet Corrie. Het is bepaald niet de bedoeling om alleen 
gelovige bewoners te 'selecteren. Integendeel. Corrie: „Maar wij zullen de mensen er wel op mogen 
aanspreken, want wij vragen van tevoren of zij de christelijke waarden van de vrijwilligers en 
verpleegkundigen respecteren, maar zij hoeven die niet met ons te delen. Een man of vrouw met 
Aids, als gevolg van een homoseksuele relatie is hier welkom. De vriend of vriendin ook.  
Maar het voortzetten van een seksuele relatie, dat kan niet. Ons allerbelangrijkste doel is het stellen 
van een daad van barmhartigheid, niet evangelisatie. Het is de houding van de medewerkers, die 
vragen moet oproepen."  
,Bij de groep van 55 vrijwilligers hebben zich inmiddels zes predikanten aangesloten: twee 
Nederlands gereformeerden, twee vrijgemaakt- gereformeerden en twee gereformeerde bonders. 
De predikanten hebben van hun gemeenten één dag per maand vrijstelling voor het werk in het 
Kuria- huis. In de praktijk hebben ze om beurten een week 'dienst. Corrie: „Mocht er  
dus inderdaad vraag zijn naar een geestelijk begeleider, dan is er altijd een predikant op wie we een 
beroep kunnen doen. Als je heel vervelend wilt zijn, zou je kunnen zeggen dat iemand die tot geloof 
komt in de dienstweek van de Nederlands Gereformeerde predikant, Nederlands gereformeerd is 
geworden, enzovoort. De moordenaar aan het kruis zal er ook niet meer aan toegekomen zijn, zich 
hiermee bezig te houden.'' De beide andere in de stichting participerende kerken, de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten, konden vanwege vacante 
predikantsplaatsen nog geen predikant als vrijwilliger leveren.  
De opening van het huis vindt plaats in besloten kring. Voor de groep vrijwilligers en de vijf 
verpleegkundigen begint nu pas de onderlinge kennismaking. Twee weken hebben zij om aan elkaar 
te wennen. Vanaf de derde week van september staan zij klaar om patiënten te begeleiden, de één 
door in het huis te klussen, de ander om de bewoners persoonlijk te begeleiden. De meesten 
onbetaald, allemaal onbetaalbaar.  
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