
Nieuwsbrief oktober 2014  'Troost'

Als een geliefde overlijdt, wordt alles anders.
Je leven verandert, je wordt een ander mens. Je moet op zoek naar wie je bent
zonder die persoon. En daarbij word je je bewust dat niet wij het leven sturen, maar
dat het leven óns stuurt.

In deze aflevering van Good Veurein spreken we met mensen over het leven na de
dood van een dierbare. Wat doet dat met ons? Wat betekent dat: je leven opnieuw
vormgeven? En ook: waarin zit de troost?
 

Rouwen werkt diep in op het bestaan

van mensen. Iedereen rouwt en vindt

troost op zijn eigen manier. 

Annemieke Smeets

Annemieke Smeets, verliesbegeleider
bij het AZM, vertelt over de
verschillende kanten van rouw.
Rouwen is niet loslaten, maar juist
vasthouden op een andere manier.

 

Na de dood van een geliefde komt er

zoveel op je af. Dan is het fijn als er

mensen met je meedenken. Bij DELA

zijn er nazorgconsulenten, die je, na

de uitvaart, kunnen helpen met de

administratieve en financiële zaken.

Soms is het prettig mensen te kunnen
ontmoeten die in eenzelfde situatie
zitten. 
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Ellen-Petra Olde Damink

Voor Ellen-Petra Olde Damink

veranderde het leven ingrijpend toen

haar zoon Daan overleed. Zij maakte

een boekje met teksten die ze schreef

in de periode erna en de tekeningen

van haar zoon.

 

Irma troost Twajn

Ton Buykx

Na het overlijden van zijn vrouw Elly,

maakte Ton Buykx gebruik van de

mogelijkheid die 'De Cirkel' hem bood.

Een vrijwilligster van deze

bezoekdienst voor nabestaanden

kwam hem opzoeken. 

 

Op onze site www.goodveurein.nl vindt

u de aflevering en de praktische

informatie bij 'Troost'. Wilt u reageren

op onze nieuwe aflevering? Via

gastenboek, contactformulier of email

zien wij uw berichtje graag tegemoet.

'Troost' is te zien op RTV Maastricht vanaf 3 oktob er 2014, aansluitend aan het nieuws van

19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel.

De kijkers van andere lokale omroepen kunnen deze a flevering later in het jaar

verwachten.

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via RTV Maastricht te bekijken, dan kunt u altijd

via onze site www.goodveurein.nl de aflevering bekijken.
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