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Jouw eigen rouwboek

Ik werk onder andere met Lutografie.
Hiermee stel je onder begeleiding van
creatieve opdrachten, meditaties, artikelen
en lees- en filmtips, je eigen rouwboek
samen.

Je volgt het traject op jouw eigen
computer in je eigen tempo.

Door de opdrachten wordt actief gewerkt
aan alle facetten van rouw en leer je hoe je
hier aandacht aan kunt geven.
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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!

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

https://www.instagram.com/verlies_en_rouwbegeleiding/
https://www.facebook.com/rouwbegeleidinghenriettevanderpoel/
https://www.lutografie.nl/


Inspiratie

Sommige mensen leven om te leven.
Anderen proberen zo laat mogelijk dood
te gaan. - Citaat van Wim Kan.

Wanneer iemand alleen maar bezig is om
ze laat mogelijk te sterven, leef je niet je
leven. Je mag genieten, je mag plezier
maken, je mag lachen, je mag huilen, je
mag verdriet hebben, je mag boos zijn.

Zonder dat alles ben je eigenlijk al dood
terwijl je nog leeft.

Tips

Vergeet alles behalve adem te halen!
Adem nu meteen maar eens even diep
in en uit.
Stop met alles tegelijk willen doen.
Focus je op 1 ding en doe het rustig. 
Doe dingen niet gelijk achter elkaar en
las een pauze in.
Lukt iets niet vandaag? Dan is er altijd
weer morgen.
Wees niet te streng voor jezelf.
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Creatieve workshop

11 september gaan we aan de slag met
het maken van een herinneringsdoos.
Hierin kun je dierbare spulletjes bewaren
van de overledene.

Samen met lotgenoten gaan we creatief
aan de slag onder het genot van een
hapje en een drankje.

Er is plek voor minimaal 2 personen, en
maximaal 4 personen.

De workshop duurt van 13:00 tot 16:00 uur
en kost € 55.

Opgeven kan via
info@henriettevanderpoel.nl

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


Aanbieding

De hele maand September geef ik korting
op een traject van 3 sessies verlies- en
rouwbegeleiding.

In plaats van € 210 betaal je € 190 euro
(incl. BTW).

Kun je het bedrag niet in 1 keer betalen
dan is het betalen in termijnen
bespreekbaar. Mail mij voor meer
informatie op
info@henriettevanderpoel.nl

Op de koffie

Vind je het spannend om om hulp te
vragen? Ben je bang dat er niemand op
jouw verhaal zit te wachten?

Hoe groot of klein je verdriet ook is, er over
praten lucht je hart. Iedereen is bij mij
welkom!

Ik drink graag een bakkie troost met je om
te kijken of ik iets voor je kan betekenen.
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Wandelen

Wandelen is een natuurlijke stress
verlager. Zelfs 10 minuutjes wandelen
heeft al een positief effect.

Het geeft rust in je hoofd, je voelt je
positiever, opgewekter en als je goed
oplet kan de natuur je heel veel vertellen
en leren.

Een wandelsessie duurt een uur en kost €
70 inclusief BTW.

Mail mij voor een afspraak of stuur mij
een WhatsApp op 06 - 20 35 34 82

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

