
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

    Verlies delen 

          

 

       Ontmoetingsgroep  

      ouders van een overleden kind 

          november 2019 – januari 2020 



Ontmoetingsgroep – Verlies van een kind 

Er is geen woord om te beschrijven hoe je heet als je je kind verliest, 

zoals weduwe, weduwnaar of wees. Misschien wel omdat het niet te 

beschrijven is. Het niet te begrijpen is hoe het voelt om een kind te 

verliezen, totdat het je overkomt.  

Verder leven na de dood van je kind. Hoe doe je dat? Niets is meer 

vanzelfsprekend. Je kunt je zo eenzaam en onbegrepen voelen in de 

pijn, die soms tot in het fysieke voelbaar is. Zoveel soorten van verdriet 

over wat was en nooit meer zal komen. Vragen over het waarom en de 

zin van het leven. Wie ben je nog zonder je kind?  

In de ontmoetingsgroep is er gelegenheid te delen over de pijn en het 

gemis, de liefde voor je kind met wie je voor altijd verbonden blijft. Tijd 

om stil te staan bij alles wat veranderd is, in jezelf en in de relatie tussen 

mensen die je nabij zijn, je werk of je omgeving. Je kunt er luisteren naar 

elkaars verhalen met respect voor ieders eigen manier van rouwen. 

In een veilige omgeving en onder begeleiding van twee 

rouwtherapeuten met andere ouders, samen of alleen, op weg.  

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding 

 Anne Remijn met een eigen praktijk in rouw en verliesbegeleiding 
(www.praktijkebenvloed.nl), vrijwilliger bij Humanitas Steun bij 
Verlies. 

 Jacinta van Harteveld met een eigen praktijk in rouw en 
verliesbegeleiding (www.jacintavanharteveld.nl), coördinator Issoria 
Rouwondersteuning. 

 

Waar en wanneer 
De ontmoetingsgroep komt bijeen in ’t Trefpunt, Professorenpad 1, 

2313 TA Leiden 

De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal acht deelnemers. We 

starten dinsdagavond 19 november van 19.30 tot 21.30 uur.  De andere 

data zijn: 26 november, 3 en 10 december, 7, 14, 21, en 28 januari 2020. 

Kosten 
Voor deelname aan de ontmoetingsgroep vragen we een bijdrage van 
180 euro.      
 

Informatie en aanmelden 
Anne Remijn  06 30218082 info@praktijkebenvloed.nl 
Jacinta van Harteveld 06 30267068 j.harteveld@planet.nl 
 
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

We bekijken dan samen of de ontmoetingsgroep op dit moment de 

meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is.  

 

Geen kind is zo 

aanwezig, als het 

kind dat wordt 

gemist 

Manu Keirse 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1MDNF_nlNL483NL483&ei=lNjrXKCEA4jZwALzzragAg&q=praktijk+eb+en+vloed&oq=praktijk+eb+en+vloed&gs_l=psy-ab.3..0.5980652.5986421..5986900...1.0..3.288.3575.22j13j1......0....1..gws-wiz.....6..0i71j35i39j0i131j0i67j0i10.ljnMMZkUa70

