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Naar het licht toe leven

De lente is mijn favoriete seizoen. Alles
komt langzaamaan weer tot leven. De
natuur, reikhalzend naar de zon, komt tot
bloei. De dagen worden weer langer en we
genieten van het licht dat zich steeds
meer aandringt.

Zo gaat het ook met rouw. Na verloop van
tijd dringt het licht zich op. Begin je weer
van kleine dingen te genieten. Ga je je
weer focussen op het leven in plaats van
de dood en verlies.

NIEUWSBRIEF MAART 2022
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://indebuurt.nl/alkmaar/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/henriette-is-rouwbegeleider-verlies-heeft-niet-altijd-met-de-dood-te-maken~101650/
https://www.instagram.com/verlies_en_rouwbegeleiding/
https://www.facebook.com/rouwbegeleidinghenriettevanderpoel/
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 het hoogste punt van de boom gebleven. De
boom was na het verlies niet meer verder
gegroeid.

De tweede boom was zo geschrokken van de
pijn dat hij had besloten om het verlies te
vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij
lag op de grond. Hij was bij een
voorjaarsstorm omgewaaid omdat zijn wortels
geen houvast meer hadden in de aarde. De
plek van de wond was moeilijk te vinden. Deze
zat verstopt achter een heleboel vochtige
bladeren.

De derde boom was ook geschrokken van de
pijn en de leegte in zijn lijf. Hij had gerouwd
om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon
hem uitnodigde om

Inspiratie

Er waren eens drie bomen. Tijdens een harde
storm verloren ze alle drie een tak waarvan ze
erg hielden. De bomen gingen alle drie op
een andere manier met hun verlies om. Een
paar jaar later ging ik op zoek naar de bomen
en heb ik ze weer gevonden.

De eerste boom rouwde nog steeds om zijn
verlies en ieder voorjaar als de zon hem
uitnodigde om te groeien, zei hij: ‘Nee, dat
kan ik niet want ik mis een belangrijke tak.’
Deze boom was klein gebleven en stond in de
schaduw van andere bomen. De zon kon er
niet meer bij. De wond waar de tak was
afgebroken kon je goed zien; het was

 

te groeien, had hij gezegd: ‘Dit jaar nog niet,
het is te vroeg.’ Toen de zon het tweede
voorjaar weer terugkwam met de
uitnodiging had hij gezegd: ‘Ja zon, verwarm
mij maar. Mijn wond heeft warmte nodig,
zodat ze weet dat ze erbij hoort.’ Toen de zon
het derde voorjaar weer terug kwam, sprak
de boom: ‘Ja zon, kom maar, ik wil weer
groeien. Ik weet dat er nog veel te groeien
is.’ De derde boom was moeilijk te vinden
want hij was groot en sterk geworden, dat
had ik niet verwacht. Gelukkig kon ik hem
herkennen aan de dichtgegroeide wond die
vol trots in het het zonlicht stond.

Auteur: Evert Landwaard

https://henriettevanderpoel.nl/
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Lezen: Ik gun jou de dood

maar alleen als je écht niet gelukkig kunt
zijn.

Nicole Rachel hield een dagboek bij over
de zoektocht van haar broer naar geluk.
Dit bracht hem verslaving en eindigde in
zelfdoding.

Wanneer Michel vertelt dat hij hulp wil bij
zelfdoding, breekt een zware tijd aan voor
hem maar ook voor zijn ouders, zus en
zwager.

Denk jij aan zelfdoding? Hulp is
beschikbaar. Bel 0800 - 0113 en praat
vandaag nog met iemand.

Mindful wandelen

Met aandacht wandelen.

Lichaamsbeweging is een goede manier om
stress te verminderen, maar wanneer je
tijdens het bewegen nog altijd in je hoofd
zit, werkt het alsnog tegen je.

Door met aandacht te wandelen, geef je je
hoofd rust en ontstaat er ruimte.

Wees je bewust van elke stap die je zet. Voel
de wind of de zon op je huid. Richt je
aandacht op de sensaties van je omgeving.

Luister, kijk, voel en geniet van het moment.

https://henriettevanderpoel.nl/


Kijktip

In After Life probeert de schrijver van een
krant het overlijden van zijn vrouw te
verwerken. 

Hij wordt nors en schopt tegen alles aan.
Iedereen die hem probeert te helpen,
houdt hij op afstand. 

Maar langzaamaan leert hij weer mensen
toe te laten in zijn hart.

Het is een zwarte komedie dat erg goed is
geschreven en vertolkt door Ricky
Gervais.

Te zien op Netflix.

Je kunt ook een foto van jezelf in het
midden plakken.

Wat zou je graag willen? Misschien wil je
wel meer reizen. Zijn er landen die je wilt
ontdekken.

Misschien wil je eindelijk eens die leuke
hobby op gaan pakken, of die cursus gaan
volgen.

Wat je dromen ook zijn, knip, plak, teken,
schilder en creëer jouw persoonlijke
toekomstbeeld. Alles mag! 
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Tip bij het helen

Beetje bij beetje wordt het verdriet zachter
en begin je weer voorzichtig vooruit te
kijken. Je toekomst is een blank canvas.
Hoe ga je je nieuwe leven invullen?

Een mooie manier is om al je toekomst
dromen en ideeën uit te werken op een
visiebord. 

Pak een groot vel papier of misschien een
canvasdoek en begin er mee om je naam in
het midden te schrijven. Dit is jouw visie
dus plant jezelf stevig in het midden.
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