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Geboorte en Dood

We staan er niet vaak bij stil maar
geboorte is niet zo normaal als dood gaan. 

Tijdens de conceptie, zwangerschap en
geboorte, kan van alles misgaan. Het is
met recht een wonder als je geboren
wordt.

Doodgaan daarentegen is iets wat altijd
gebeurt. We gaan allemaal een keer dood.
Dat is (dood)normaal en hoort bij het
leven.

NIEUWSBRIEF NUMMER 1
Verlies en Rouw. Geen gemakkelijk onderwerp. Wel een ervaring waar we allemaal mee te

maken krijgen. Vaak kunnen we daar prima mee omgaan, maar af en toe is het lijden zo
groot dat je wel wat steun kunt gebruiken. Van lijden naar leiden. 

 
Schroom niet om om hulp te vragen. Dat is geen teken van falen maar een teken van

moed. Omdat je niet op wil geven! 
 

Je hoeft het niet alleen te doen!



Inspiratie

Als het rouwrumoer rondom jou is
verstomd, 
de stoet voorbij is, schuifelende voeten,
dan voel ik dat er een diepe stilte komt, 
en in die stilte zal ik jou opnieuw
ontmoeten. 
En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw, het is voorbij, 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

Tips

Ga niet over je grenzen heen. Durf nee
te zeggen. Doe niet stoer maar geef aan
wanneer je het even niet ziet zitten, of
wanneer je een afspraak wil afzeggen.
Je hebt je energie keihard nodig want
rouwen kost heel veel energie!!
Zet een mooie film op, luister naar je
favoriete muziek. Moet je
hartverscheurend huilen? Laat gaan,
tranen reinigen de ziel! Ze hebben een
doel!
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we zullen samen door het stille landschap
gaan, 
nu je mijn handen niet meer aan kunt
raken, 
raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

Toon Hermans 

Facebook Winactie

Ga jij door een moeilijke periode of ken je
iemand die wel wat persoonlijke
aandacht kan gebruiken? 

Ik verloot vier weken lang, iedere week 1
AromaTouch Technique massage, onder
de inzendingen.

Ga naar mijn Facebook, like mijn pagina,
deel de actie en reageer of tag iemand
onder de post.

Deze actie duurt van 2 augustus tot 30
augustus.

https://henriettevanderpoel.nl/build/?lang=nl

