
 

HET IS BELANGRIJK EEN MENS
OM JE HEEN TE HEBBEN...

die je niet alleen hoort,

maar ook naar je luistert

die niet alleen naar je kijkt,

maar je ook ziet

die niet alleen tegen je spreekt,

maar ook met je praat

die niet bij de tijd is,

maar de tijd heeft

niet alleen begrip heeft,

maar ook je onbegrip begrijpt

(Marinus van den Berg)

Kunnen wij ook voor U iets betekenen?

Een kennismaking...

Onder de regenboog

Een initiatief van:

Metgezel in Zingeving

Word wie je ten diepste bent

In samenwerking met ContourdeTwern/Oisterwijk.
Mevr. Jacqueline van den Acker

(013) 528 40 80 of 06 239 606 35 

Voor meer informatie, aanmelding en inschrijving,  
bij voorkeur schrijven naar info@metgezelinzingeving.com

of bel met; Wil van Egmond (013) 211 05 33

Bep Smarius 06 17 09 45 57 of Jan Daem 06 13 41 69 42

Voor reacties en ervaringen 
van eerdere deelnemers zie:

www.metgezelinzingeving.com

Lezing in De Tiliander: Vingerafdruk van verdriet  
Maandag 18 maart 2019 om 19.30 uur.  

Klinisch psycholoog prof. Manu Keirse is een veelgevraagd rouw specialist. 

Hij gelooft niet meer in rouwverwerking. “Je kunt hoogstens een 

verlies overleven.” Toegangskaarten aan € 10,- in voorverkoop kunnen 

aangevraagd en besteld worden via de website Tiliander.

Voor- & Najaar 2019

Nieuw:
“Geen kind is zo aanwezig als het kind  
dat wordt gemist.” - Prof. Manu Keirse

Beide lotgenoten -

 groepen zijn mede  

mogelijk gemaakt door:

Lotgenotengroep voor rouwenden 

ONDER DE REGENBOOG

Nieuw: Lotgenotengroep voor “ouders die overleven”  
met het verlies van een kind.

Lotgenotengroep voor volwassenen die 
een kind verloren hebben.

De lotgenotengroep “Ouders van een overleden kind’ wil 

diegenen die een kind verloren hebben een helpende hand 

bieden en bijstaan in het immense en onnatuurlijk verlies 

en het pijnlijke verdriet.

Wat willen wij bereiken? Een veilige ontmoetingsplaats 
scheppen waar je als volwassene jouw ervaringen en emoties 
omwille van het verlies van je kind(eren) met elkaar kunt 
delen. Het is hierbij niet van belang of dit kort of lang geleden 
is. Misschien vindt  u het lastig om de stap te zetten naar een 
lotgenotengroep. Echter door de gemeenschappelijkheid en 
de professionele begeleiding zoeken wij samen de weg naar 
vernieuwde veerkracht. 

Wat gaan wij doen... Wij zullen luisteren naar wat je te 
vertellen hebt over jouw kind en over zijn of haar dood. We 
gaan aandachtig luisteren naar de verhalen hoe te leven met 
een kind dat er niet meer is. Samen met max. 8 lotgenoten 
de moed hernemen om het leven weer op te pakken 
zelfs na het pijnlijke afscheid van jouw geliefd kind. Niet 
vanzelfsprekend en niet eenvoudig maar wel mogelijk via een 
positieve actieve benadering en ondersteuning. Wij zoeken 
samen naar troost, wegen en handvatten om het rouwen 
tussen partners, gezinsleden, grootouders en vrienden meer 
bespreekbaar te maken in onze kwetsbare samenleving.

Wanneer? De ontmoetingen bestaan uit zes bijeenkomsten 
steeds op donderdag en twee terug-bijeenkomsten in overleg 
met de deelnemers. 

Donderdagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur.  
Donderdag 4 april, 11 april, 2 mei, 9 mei , 23 mei en 6 juni 
2019 Deze nieuwe lotgenotengroep wordt begeleid door  
de deskundige en actueel bijgeschoolde rouwbegeleiders  
mevr. Wil van Egmond en dhr. Jan Daem.

Plaats: Huiskamer Inlooppunt,  
Kerkstraat 48, 5061 EJ Oisterwijk.
Maximaal 8 deelnemers per groep. Alle bijeenkomsten zijn 
gratis. Tijdig aanmelden en inschrijving is verplicht.



Een dierbare is overleden, onverwachts of na een 

ziekteproces. Het heeft je leven totaal overhoop gehaald.  

Het alleen zijn en het verlies is moeilijk te aanvaarden. 

“Aanvaarden” en “loslaten” moeilijke woorden waar je 

dikwijls geen raad mee weet. Woorden die gemakkelijk en 

losjes uitgesproken worden maar vaak met een enorme 

impact ontvangen worden, met onmacht, boosheid en twijfel. 

En toch... Je wil opnieuw inhoud geven aan je leven.  

Je weet alleen nog niet hoe. In die moeilijke tijd willen wij 

samen tijd nemen, om er te zijn voor jou, om met lotgenoten 

een eind op weg te gaan met respect voor ieders tempo in 

het verwerken van jouw rouwproces.

ROUWEN is en blijft een WERKWOORD…
en dat doe je niet alleen...!

Wat zoek je? Wat kunnen wij betekenen…?

Als bovenstaande zoektocht jou aanspreekt en jij kun je (h) erkennen in wat wij jou aanbieden en wij kunnen iets 
betekenen voor jou! Schroom niet. Neem contact op en voor meer informatie richt je naar: METGEZEL IN ZINGEVING
Gooi deze folder niet weg. In 2019 of later kan het nuttig en bruikbaar zijn voor jou, familie en vrienden.

De voor-en najaarsontmoeting bestaat uit zes 

bijeenkomsten telkens op dinsdag op een vaste datum 

en twee terug- bijeenkomsten in overleg met de 

deelnemers. De lotgenotengroep wordt begeleid door 

deskundige en actueel bijgeschoolde rouwbegeleiders.

Voorjaar 2019: Dinsdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur
Dinsdag 26 maart en dinsdag 2, 16 en 23 april 2019 en 

dinsdag 14 en 21 mei 2019.

Begeleiders: mevr. Katrine De Vries en dhr. Jan Daem 

Najaar 2019: Dinsdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur
Dinsdag 22 en 29 oktober en dinsdag 19 en 26 november 

2019 en dinsdag 10 en 17 december 2019

Begeleiders: mevr. Bep Smarius en dhr. Jan van der Steen.

Een veilige omgeving - in een gezellige warme 

huiskamer - om je met anderen te verdiepen in 

datgene wat jou persoonlijk raakt …

Een professionele begeleiding om ruimte te maken 

voor jouw verhaal en het verhaal van de ander …

Een respectvolle benadering in je persoonlijke 

rouwtraject, om je verlieservaring een plaats te geven in 

je leven … 

Een ondersteuning waar emoties van verdriet, 

pijn, woede, schuld, vreugde, via een inlevende 

luisterbereidheid aandacht krijgen in jouw persoonlijke 

zoektocht naar een veerkrachtige zelfontplooiing voor 

een nieuwe andere toekomst …

Wij bieden geen gepaste “oplossingen” aan maar wel 

handvatten die rouwende zelf kunnen en willen 
ontdekken en exploreren …

Plaats: Huiskamer Inlooppunt,  
Kerkstraat 48, 5061 EJ Oisterwijk. 
Maximaal 8 deelnemers per groep.  Alle bijeenkomsten zijn 

gratis. Tijdig aanmelden en inschrijving is verplicht. 

Let op: We werken met een wachtlijst.

Je zoekt een groep met verbindend steun …

Je zoekt nieuwe inzichten voor elke nieuwe dag …

Je zoekt troostende verrijking …

Je zoekt meerdere inlevende luisterbijeenkomsten …

Je zoekt handvatten om met het gemis van de dierbare 
weer verder te kunnen gaan op jouw nieuw levenspad …


