
Dokter Helmer, lieve Sabine, 

Vorig jaar hebben enkele van de hier aanwezige mensen gehoord dat u op 15 oktober 2016 een 

bijzondere leeftijd zou bereiken. 

Hoewel het niet gepast is, de leeftijd van een dame te noemen, mag hierop een uitzondering 

gemaakt worden bij het bereiken van de “Sara” leeftijd van 50 jaar. 

We zijn gekomen om u van harte geluk te wensen met deze bijzondere verjaardag; maar deze dag 

ook willen verbinden met een welverdiend eerbetoon voor een bijzonder arts en liefdevolle vrouw. 

De afgelopen maanden is er een intensief contact geweest tussen een groep van 34 mensen uit 

Holland met Birgitta Sitterz om dit moment te kunnen realiseren. 

Helaas waren niet alle deelnemers aan het project ”Dr. Sabine Helmer – 50 jaar” in de gelegenheid 

vandaag aanwezig te zijn, maar hebben hen beloofd van dit feestelijk moment verslag te doen per 

internet met wat foto’s. 

Wij, patiënten en hun familieleden en familie van onze geliefden, die zijn overleden, hebben u leren 

kennen als een bescheiden arts met uitgestoken handen en eerlijke perspectieven voor wanhopige 

mensen. 

Op de oproep om persoonlijk u te laten weten wat u teweeg brengt bij mensen lazen wij uit de 

reacties die Maja en ik mochten ontvangen:  

- Dankbaarheid voor het voorrecht nog een behandeling te krijgen;  

- Verbazing over uw grote medische kennis en eerlijkheid in de gesprekken;  

- Uw positivisme en inzet als inspiratiebron voor de liefdevolle verzorging van uw team HN1;  

- Men voelt en voelde zich veilig en in goede handen. 

Uw betrokkenheid en warmte voor de ernstig ziek mens, hebben samen met uw team een unieke 

sfeer gecreerd, waardoor er een goed onderling contact kon ontstaan tussen behandelaars en 

familieleden. 

Veel patiënten en wij die hier zijn danken u en uw team daarvoor; u bent bijzonder! 

Wij wensen u nog vele gelukkige jaren in goede gezondheid toe en hopen dat u de kracht mag 

ontvangen om met uw moeilijke, maar ook zo dankbare werk verder te gaan. 

Een ambachtelijk vervaardigd geschenk met grote symboliek is met zorg voor u gekozen. Modern van 

vorm symboliseert de linker zijde van dit geschenk hoe u al uw patienten in uw hart draagt en ze 

omarmt met uw zorg. De rechterzijde is gehamerd, symbool voor de ernst van de ziekte, die u met al 

uw krachten probeert te bestrijden. 

In de binnenzijde onderstreept de inscriptie onze dank. We hopen dat u het vaak met trots mag 

dragen als een oprecht eerbetoon van velen voor wie u enorm veel betekent en betekend heeft. 

Tot slot. Wat is een arts zonder haar toegewijd team! Aan Birgitta, die ons zo geweldig heeft 

geholpen overhandigen wij een geldbedrag onder couvert om met alle teamleden iets te 

organiseren. 

Mag ik u allen vragen om dr. Sabine Helmer toe te zingen met een Hollands “Lang zal zij leven!” 


