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Agenda overzicht 

Zaterdag 25 januari - Sterretjescafé  

Woensdag 29 januari - Het Rondje van... Jansstraat 33  

Donderdag 30 januari - Lezing door Willem Glaudemans 

Maandag 3 februari - Inloopochtend Verder na Verlies Hoofddorp 

Woensdag 12 februari - NIEUW Gespreksochtend Verder na Verlies 

  

 

Kijk hier voor de volledige agenda  

 

  

 

Het Sterretjescafe 

voor ouders van overleden kindjes 

 

Het Sterretjescafé is een koffieochtend waarop 

ouders die hun baby hebben verloren voor, tijdens 

of na de geboorte elkaar kunnen steunen en hun 

verhaal kunnen delen.  

 

Heb jij dit ook meegemaakt en vind je het fijn om 

erover te praten met iemand die je begrijpt? Kom 

dan ook.  

 

Datum: zaterdag 25 januari 

Tijd: van 10:00 - 11:30 uur 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=21cecb3fab&e=2c394b1419


 

Locatie: Kweekcafé - Kleverlaan 9, werkplaats 2, 

Haarlemmer Kweektuin in Haarlem 

 

Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je 

kunt een mailtje sturen naar arienne@lab30.nl. 

 

Kijk voor meer informatie  

 

 

Inloopochtend Het Rondje van... 

Inloopochtend voor nabestaanden 

 

 

Het Rondje van... wordt elke laatste woensdag van 

de maand georganiseerd en is een 

inloopochtend waar nabestaanden in een ontspannen 

sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, 

ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. 

 

Café Raecks heeft helaas haar deuren gesloten. 

Vanaf januari hebben we een nieuwe locatie en 

heten wij u van harte welkom bij Jansstraat 33. 

 

Locatie: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem 

Datum: Woensdag 29 januari 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur  

 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.  

Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee is 

welkom. 

 

Als u met een vrijwilliger in alle rust bij u 

thuis verder wilt praten over het verlies dan kan 

dat ook.  
 

Kijk voor meer informatie  

 

mailto:arienne@lab30.nl
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=d832ad84f7&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=592367642e&e=2c394b1419


 

Lezing “Wat gebeurt er met de ziel na de 

dood?” 

door Willem Glaudemans 

 

 

Op basis van het ‘Boek van het Eeuwige leven - 

Een cursus in sterven’ neemt Glaudemans 

tijdens deze lezing de deelnemers mee op 

zielenreis. Hij doorloopt het hele proces: nadat 

de ziel uit het lichaam is vertrokken, maakt zij 

een reis door de verschillende lichtsferen, 

tot zij terugkeert naar de Bron. Hij baseert zijn 

verhaal op bijna-doodervaringen, oude 

culturele overleveringen en wetenschappelijk 

bewustzijnsonderzoek. De lezing wordt 

georganiseerd door Brokking en Bokslag 

uitvaartbegeleiding. 

 

Datum: Donderdag 30 januari 2020 

Aanvang: 19.30 uur (inloop 19:00 uur) 

Locatie: Haarlemmerhout theater, Van 

Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem. 

Aanmelden: via 023-5310238 of 

info@brokkingenbokslag.nl 

De toegang is gratis.  

 

Kijk hier voor het boek 'Boek van het Eeuwige 

leven' 
 

Kijk voor meer informatie  

 

 

 Inloopochtend Verder na Verlies 

Hoofddorp  

mailto:info@brokkingenbokslag.nl
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=9ef81b159d&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=9ef81b159d&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=771cd17a9b&e=2c394b1419


 

 

De inloopochtend Verder na Verlies is een 

ontmoetingsplek waar nabestaanden in een 

ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee 

gedachten, ervaringen en ideeën kunnen delen.  

 

Om 10.30 uur kan worden deelgenomen aan een 

groepsgesprek van ongeveer 1 uur. 

 

De Nieuwe Silo 

Graan voor Visch 14302 

Hoofddorp 

 

Datum: maandag 3 februari 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur  

 

Elke eerste maandag van de maand. 

Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.  

Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 

Kijk voor meer informatie  

 

 

 NIEUW: Gespreksochtend Verder na Verlies 

Haarlem 

 

Vanaf woensdag 12 februari starten we met de 

doorlopende gespreksochtend Verder na Verlies. 

 

Tijdens de ochtend gaan we aan de hand van een 

thema met elkaar in gesprek over het verlies en 

wat dat voor u betekent. 

 

De eerste ochtend staat in het teken van het 

rouwproces en wat u daarin tegenkomt. 

 

Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem 

Datum: Woensdag 12 februari 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=40010cba80&e=2c394b1419


 

Tijd: 10:00 - 12:00 uur (inloop vanaf 9:45 uur) 

 

Elke 2e woensdag van de maand. 

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 

is welkom. 

 

Voor deze ochtend vragen wij u zich aan te melden 

zodat wij op de hoogte zijn van het aantal 

deelnemers. Er kunnen per ochtend maximaal 10 

mensen deelnemen. Klik hier om aan te melden 

 

De gespreksochtend Verder na Verlies wordt mede 

mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem. 
 

Kijk voor meer informatie  

 

 

Overzicht van activiteiten in de omgeving  

Welzijn Bloemendaal - Klik hier voor de activiteiten  

Meerwaarde Haarlemmermeer - Klik hier voor de activiteiten 

Maatvast Haarlemmermeer - Klik hier voor de activiteiten 

Santpoorts Belang - Klik hier voor de activiteiten   

Wij Heemstede - Klik hier voor de activiteiten 

Haarlem ontmoet - Klik hier voor de activiteiten 

Senioren club Haarlem - Klik hier voor de activiteiten 

Dock Haarlem - Klik hier voor de activiteiten 

Haarlem Effect - Klik hier voor de activiteiten  

Welzijn Velsen -  Klik hier voor de activiteiten 

Jansstraat 33 - Klik hier voor de activiteiten 

 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=e641b416e4&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=43dc0a7ca9&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=9485d7db69&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=cb6f329613&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=cb6f329613&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=9d1b3f61c7&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=9d1b3f61c7&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=01a7ff30d2&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=01a7ff30d2&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=bb8521fdb3&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=624a8bec0f&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=624a8bec0f&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=66ccf391ae&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=66ccf391ae&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=3e3f4dd0a9&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=3e3f4dd0a9&e=2c394b1419
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Aflevering 4: Maarten van der Weijden 

openhartig over zijn ziekte en zijn missie 

Maarten van der Weijden is lange-afstandszwemmer en hij volbracht de 1e 

Elfstedenzwemtocht. Daarnaast is hij Olympisch kampioen en oprichter van de 

Maarten van der Weijden Foundation. Met hem praten we over de periode waar 

hij ziek was, de vriendschappen die hij toen maakte – en ook verloor – en 

welke invloed ‘overleverschuld’ op hem heeft. 

 

Klik hier voor meer informatie over de Maarten van der Weijden Foundation 

  

 

Luister hier naar de podcast  
 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=4299f63a2c&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=b03e3ea687&e=2c394b1419


 

 

Leestip: Zo heel jij mij 

Isa Hoes 

  

Isa Hoes biedt met haar nieuwe bloemlezing troost en verlichting voor 

momenten van hevig verdriet, maar ook voor de kleine tegenslagen van 

alledag. Zo heel jij mij is een verzameling gedichten die je beroert, maar 

waarin ook altijd een glinstering van bemoediging en hoop te vinden is. 

 

Kijk voor meer informatie  

 

 

Tips die kunnen helpen bij rouwverwerking  

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=7bd5a70638&e=2c394b1419


 

 

Blijf uw verhaal vertellen aan de mensen om u heen (familie, vrienden, 

kennissen, buren etc.) Dit zal de pijn verlichten en zorgt ervoor dat de 

mensen betrokken blijven bij het proces dat u doormaakt. 

  

Geef uw emoties de ruimte. Verdriet, boosheid, schuldgevoel, onmacht of 

angst zijn veelvoorkomende emoties tijdens het rouwproces. Vaak zeggen ze 

iets over wat u nodig heeft. Praat hierover met anderen en huil wanneer u 

dat wilt. 

  

Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Doe wat voor u goed voelt. U bepaalt 

de regels, maar realiseert u zich ook dat dit ook voor uw omgeving geldt. 

Blijf met elkaar in gesprek en bij elkaar betrokken. 

  

Laat anderen weten hoe u zich voelt en wat u wilt. Verwacht niet van hen 

dat ze begrijpen wat u voelt of wilt. Zo kunnen misverstanden of 

onbeantwoorde verwachtingen worden voorkomen. 

  

 

Kijk voor meer informatie  

 

Hoe nu verder? 

  

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 stil staat 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 daarbij komende 

administratie kunnen voor veel vragen zorgen. 

 

Bij Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten die u in 

deze moeilijke periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=bc03ce9dc8&e=2c394b1419


 

uw situatie en helpen u bij de verschillende praktische vragen waar u mee 

te maken krijgt. 

 

Kijk op de website wat wij kunnen betekenen. 

Stichting Nabestaandenzorg 

Telefoon 023 - 844 82 01 

info@stichting-nabestaandenzorg.nl 

 

Bezoekadres  

Afscheidshuis Sterrenheuvel 

Vergierdeweg 458 

2026 BJ Haarlem 

 

Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij 

uitsluitend op afspraak. 

 

 

Heeft onze flyer al ontvangen? 

 

 

 

 

 

Wilt u onze flyer ontvangen? 

 

Reageer op deze nieuwsbrief of stuur een mailtje 

naar info@stichting-nabestaandenzorg.nl 

 

 

  

 

  

 

   

  

  

 

 

 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=ca98fa9271&e=2c394b1419
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