
  

 

  

  

 

Lotgenotenochtend Verder na Verlies weer van start 

Het rondje van ... Haarlem 
 

De lotgenotenochtend Verder na Verlies gaat woensdag 

24 juni weer starten. Tijdens de lotgenotenochtend 

Verder na Verlies kunnen nabestaanden in een informele 

sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, 

ervaringen en ideeën uitwisselen.  

 

Iedereen die te maken heeft met het verlies van een 

naaste is van harte welkom. Ook wanneer het overlijden 

al langer geleden is.  

 

Helaas zijn wij door de Corona maatregelen genoodzaakt 

het inloopkarakter van de ochtend los te laten en is 

iedereen verplicht zich vooraf aan te melden.  

 

Woensdag 24 juni kunnen we maximaal 8 bezoekers 

toelaten. We  bekijken per maand wat de mogelijkheden 

zijn binnen de RIVM-maatregelen.  

 

Lotgenotenochtend Verder na Verlies is elke laatste 

woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Locatie: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem 

 

Kijk voor meer informatie op www.stichting-

nabestaandenzorg.nl 

 

Wilt u zich liever telefonisch aanmelden dan kan dat via 

023 - 84 48 201 
 



Klik hier om aan te melden voor woensdag 24 juni Haarlem  
 

 

Gespreksgroep Verder na Verlies weer van start  

Hoofddorp 
 

Ook de gespreksgroep Verder na Verlies in Hoofddorp 

gaat weer starten.  

 

Tijdens deze ochtend worden, onder professionele 

begeleiding, thema's rondom rouw en verlies besproken. 

Naast de informatie die wordt gedeeld is er veel ruimte 

voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.  

 

Iedereen die te maken heeft met het verlies van een 

naaste is van harte welkom. Ook wanneer het overlijden 

al langer geleden is.  

 

Het thema is: Rouwen in Coronatijd  

 

In verband met Corona en het weer opstarten van de 

groep kunnen er maandag 6 juli maximaal 4 mensen 

deelnemen. We bekijken per maand hoeveel mensen er 

kunnen deelnemen. Aanmelden is dan ook verplicht.  

 

Gespreksgroep Verder na Verlies is elke eerste maandag 

van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.  

Locatie: De Nieuwe Silo, Graan voor Visch 14302 

Hoofddorp  

 

Kijk voor meer informatie op www.stichting-

nabestaandenzorg.nl 

 

Wilt u zich liever telefonisch aanmelden dan kan dat via 

023 - 84 48 201. 
 

Klik hier om aan te melden voor maandag 6 juli Hoofddorp  

 



 

Hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap  

Nazorgconsulenten en vrijwilligers 
 

Heeft u onlangs afscheid moeten nemen van uw dierbare? 

Merkt u dat na een aantal weken uw omgeving weer 

verdergaat met de dagelijkse gang van zaken, maar dat 

uw wereld stilstaat en u niet weet hoe verder te gaan?  

 

De confrontatie met het gemis, het zetten van de eerste 

stappen in een veranderd leven, de afwikkeling van de 

nalatenschap en de daarmee gepaard gaande 

administratie kunnen voor veel vragen zorgen.  

 

Bij Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken 

nazorgconsulenten en vrijwilligers die u in deze moeilijke 

periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht 

voor uw situatie en helpen u bij de verschillende 

praktische vragen waar u mee te maken krijgt.  

 

Kijk op de website wat wij kunnen doen.  

Stichting Nabestaandenzorg  

Telefoon 023 - 844 82 01 

info@stichting-nabestaandenzorg.nl  

  
 

Kijk voor meer informatie  

 

 
   

  

  

 

 

 
 

 


