
Aandacht voor 
rouw en verlies 
november 2019 

Hoe geeft u rouw en verlies een 
plek in uw leven? Het kan gaan om 
overlijden, of om ‘levend verlies’: 
allerlei andere verlieservaringen in 
uw leven. Zoals bijvoorbeeld het 
verliezen van gezondheid, werk, of 
gevolgen van een echtscheiding. 
Ook dan kunt u rouwen.
 
In november zijn er bijeenkomsten in 
Hoevelaken en Nijkerk.



Gedenkmoment overledenen 
Bijeenkomst voor iedereen die recent of langer geleden iemand heeft 
verloren. Indien gewenst wordt de naam van de overledene genoemd en een 
kaars aangestoken. Graag laten weten met hoeveel personen u komt. 
Zaterdag 2 november (Allerzielen), 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Elja’s Uitvaartcentrum Hoevelaken (bij de begraafplaats)

Lezing Manu Keirse: Rouw overleven               Volgeboekt!!
Psycholoog Manu Keirse is een veel gevraagd spreker rondom rouw en 
verlies. Hij heeft diverse boeken geschreven. Zijn verhaal heeft al velen 
gesteund bij het leven met een verlieservaring. 
Maandag 4 november, 19.15 - 21.00 uur (inloop 19.00 uur)
Pauluscentrum Hoevelaken

Hoe verder… na een periode van mantelzorgen
Na een tijd waarin u zorgde voor iemand anders, is het soms een 
verandering om ‘niet meer te zorgen’. U probeert om te gaan met het verlies 
en het leven weer inhoud te geven. Hierbij stilstaan met lotgenoten en 
ervaringen uitwisselen, kan helpen. Joke Schippers begeleidt het gesprek.  
Georganiseerd door Sigma 
Dinsdag 5 nov 2019, 19.30 - 21.00 uur (inloop 19.00 uur)
Bibliotheek Nijkerk

Introductieles Yoga & Afscheid 
Yogales voor mensen die een dierbare hebben verloren. Yoga docent 
Adriaan van Ek laat u ervaren hoe yoga u weer in contact brengt met uw lijf. 
Ook mensen zonder yoga ervaring kunnen meedoen. 
Woensdag 13 november, 19.30 - 20.45 uur (inloop 19.20 uur)
Yoga Studio Hoevelaken

De uitvaart: Wat zijn uw wensen? Wat is er mogelijk? 
Wim van de Veen vertelt u welke keuzes er zijn bij het regelen van een 
uitvaart. U kunt al uw vragen stellen. Aan het einde weet u wat handig is om 
op te schrijven voor uw naasten.
Donderdag 14 november, 10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Hoevelaken

Verschillende soorten bijeenkomsten
Er zijn in november verschillende soorten bijeenkomsten. Dit is te zien aan verschillende 
plaatjes. Er zijn activiteiten waar u kunt luisteren . Soms kunt u iets doen , en soms is 
het een moment om te praten met lotgenoten . 

Voor alle bijeenkomsten geldt dat u zich aanmeldt via de website: 
www.bibliotheeknijkerk.nl/rouwenverlies



Lezing: Levenstestament 
Wie regelt uw belangen als u het niet meer kunt? Bijvoorbeeld door 
een ongeluk, ziekte. Notaris Alerta Schroten vertelt u alles over het 
levenstestament. Georganiseerd vanuit de Volksuniversiteit Nijkerk.  
Kosten € 7,50
Maandag 18 november, 19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek Nijkerk

Rouw en verlies voor mantelzorgers
Een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers en naasten. Door ziekte, 
niet aangeboren hersenaandoening of ongeval, is iemand er nog wel, maar 
toch is er veel veranderd. Wat er was, is deels verloren. Hoe gaat u om met 
dit levend verlies? Bijeenkomst vanuit InteraktContour en Hersenz.
Woensdag 20 november, 15.00 - 17.00 uur 
De Postkamer 

Film: The fault in our stars
Film over het leven van twee jonge mensen met kanker. Ze ontmoeten  
elkaar bij een praatgroep en vinden steun bij elkaar. Na de film kunt u 
napraten met Thea Kloek, geestelijke verzorger. Kosten € 7,00. 
Donderdag 21 november, 19.30 - 22.00 uur 
Bibliotheek Nijkerk 

Gedenkkaarsen maken 
Kaarsen maken om een lichtje te branden voor iemand die je mist.  
Iedereen vanaf 5 jaar is welkom om een eigen gedenkkaars te maken.  
In samenwerking met Oude Ambachten Atelier Nijkerk.  
Kosten: € 3,00 kleine kaars, € 7,50 grote kaars
Zaterdag 23 november, 10.30 - 11.30 uur en 12.30 - 13.00 uur 
Bibliotheek Nijkerk

Weer mogelijkheden ervaren als je chronisch ziek bent 
Als je ziek bent, veranderen er dingen in het leven. Je verliest of levert in. 
Hoe kunt u weer vooruit kijken en aandacht geven aan mogelijkheden? 
Roeliene Verkerk en Esther Rooijakkers begeleiden het gesprek. 
Maandag 25 november, 20.00 uur -  22.00 uur (19.50 uur inloop)
Bibliotheek Nijkerk

Introductieles Yoga & Afscheid
Yogales voor mensen die een dierbare hebben verloren. Yoga docent 
Adriaan van Ek laat u ervaren hoe yoga u weer in contact brengt met uw lijf. 
Ook mensen zonder yoga ervaring kunnen meedoen. 
Woensdag 27 november, 19.30 uur - 20.45 uur (19.20 uur inloop)
Yoga Studio Hoevelaken



Locaties:
Bibliotheek Nijkerk: Frieswijkstraat 99, Nijkerk
De Postkamer: Kleterstraat 21, Nijkerk
Yoga Studio Hoevelaken: Drs. W. van Royenstraat 1, Hoevelaken
Bibliotheek Hoevelaken: Meerveldlaan 22, Hoevelaken
Pauluscentrum Hoevelaken: De Veenslag 1, Hoevelaken
Elja’s Uitvaartcentrum: Kerkepad 1, Hoevelaken (bij de begraafplaats)

Gratis ophalen laatste wensenboekjes

De hele maand november kun je gratis laatste wensenboekjes ophalen in 
Bibliotheek Nijkerk en in Bibliotheek Hoevelaken. 

In deze boekjes kunnen wensen worden geschreven zodat nabestaanden weten 
wat iemand belangrijk vindt bij zijn/haar afscheid. 

De lezing van Manu Keirse is mogelijk gemaakt door: de Paulusgemeenschap en de
Eshofgemeente, Sigma, de Bibliotheek en Wim van de Veen uitvaartzorg.

Aanmelden voor 
activiteiten via 

www.bibliotheeknijkerk.nl
of bel tijdens kantoortijden 

033 2451756.
Reserveren voor gratis 

activiteiten kan telefonisch.
Betaalde activiteiten kunnen 

online geregeld worden of in de 
Bieb per pin betaald worden.


