
 
 

DE RUGZAK Nieuws- en inspiratiebrief van IK LOOP MET JE MEE 
 
IK LOOP MET JE MEE  begeleidt en ondersteunt bij een groot of klein verlies 
in je leven. In de begeleiding komt er orde in chaos en is er ruimte voor het 
uiten van allerlei emoties. Samen gaan we op zoek naar balans, een nieuw 
perspectief en versterkt zelfbewustzijn. Verlies en verdriet wat bewust 
ervaren  en geuit mag worden geeft ruimte en wordt lichter om te dragen. 
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Beste lezer, 

 
 

 
 
Van harte wens ik je fijne Kerstdagen en 
een liefdevol 2017! 
 
Aan alle mensen die leven met een verlies 
wens ik twee liefdevolle armen om de last 
van dat verlies te dragen. Het vermogen 
om ook als het donker is lichtpuntjes te 
zien en kracht, moed en vertrouwen om 
door te gaan. 
 
  
 

We staan aan de vooravond van de 
feestdagen. Families zoeken elkaar op, 
mensen willen samen zijn.  
 

Een moeder zei ooit tegen me: 'Op de 
dagen dat we zijn allen bij elkaar zijn, is het 
gemis van dat ene kind wat niet meer leeft, 
nog sterker dan anders.' 
 

Ide Wolzak verloor een zoon en vertaalde 
onderstaande tekst van Elisabeth Edwards 
voor de Vereniging OOK Ouders van een 
Overleden Kind. 



Als je mensen kent 
van wie een kind is gestorven…    

en je bent bang daarover te beginnen 
omdat je denkt dat ze dan verdrietig worden 

omdat je hen herinnert aan de dood van hun kind, 
weet dan dat het nooit uit hun gedachten is. 

Je herinnert hen er niet aan, 
maar zij zijn juist blij dat jij je herinnert 

dat hun kinderen hebben geleefd. 
en daarmee geef je hen iets heel kostbaars. 

 

Samen zijn heeft voor mensen die leven met een gemis een dubbele betekenis. Ze voelen dat elke 
dag en zeker rond de feestdagen.  Ze zullen het waarderen als iemand de moeite neemt om hier 
even bij stil te staan.   

 

BLOG: Wat doe ik met kerst? 
Al na de zomervakantie begint hij er over. Hoe moet dat straks met de Kerst? Met tranen in zijn ogen 
vertelt hij hoe het eerst was. Naast de zomervakantie was de Kersttijd voor hen beiden het 
hoogtepunt van het jaar. Samen bezochten ze tuincentra en zij was dagen bezig met het optuigen 
van de boom en het versieren van het huis. Hij hing de lampjes er wel in en zij deed de rest. Ze 
kookte graag en vond het fijn om lekkere dingen op tafel te zetten. Ze waren gelukkig samen en 
hadden niet veel andere mensen nodig. Hun enige zoon en een hechte kleine familiekring, dat was 
genoeg. 
 
Om nu mensen bij hem uit te nodigen ziet hij niet zitten.  Hun zoon woont  samen.  Kerst bij zijn zoon 
vieren is een optie maar dan zit daar ook de familie van diens vriendin. Dat voelt nog onwennig, het 
is net alsof hij zich dan extra alleen voelt. Of zichzelf uitnodigen bij de zus  van zijn overleden vrouw 
en diens gezin? Hier zou hij zich nog het meeste thuis voelen. Maar hoe pakt hij dat aan? En hij wil 
niemand teleurstellen. Het klinkt of hij nu, maanden van te voren, al moet beslissen hoe hij het zal 
gaan doen. 
 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/wat-doe-ik-met-kerst/ 
 
 
Terugkijken, stilstaan  en vooruitkijken. 
Met veel dankbaarheid kijk ik terug op het afgelopen jaar. Niet alleen wat mijn privéleven betreft, 
maar ook voor alles wat ik rond mijn praktijk heb mogen doen. Ik ben dankbaar voor alle mensen 
met wie ik een tijdje mee mocht lopen en voor het vertrouwen dat ze me hebben gegeven.  En er 
was een eerste training voor professionals in het najaar . 
In de komende twee weken is de praktijk gesloten en ga ik extra genieten van ons 3e kleinkindje wat 
een week geleden werd geboren.  Telefonisch en via mail ben ik bereikbaar. 
Vanaf maandag 9 januari ga ik weer aan het werk.  
   
 

AGENDA: 
• Introductieworkshop ‘Verder na het verlies van een kind’ op woensdag 25 jan. van 10.00 u. – 
13.30 u. in Heeze.  We sluiten af met een gezamenlijke lunch. 
 
Je hebt een kind verloren en rouwt om alles wat er niet meer is. Je vindt het fijn om met lotgenoten 
te zijn, want die herkennen de diepe pijn van dit immense verlies. 

http://ikloopmetjemee.nl/wat-doe-ik-met-kerst/


Jouw leven is 180 graden veranderd.  Het voelt alsof je  de weg kwijt bent in je eigen leven. Je kent 
jezelf niet terug en ook je gezin staat op zijn kop.  De relatie met je partner is niet vanzelfsprekend als 
voorheen; je hebt ieder een eigen manier van rouwen. Dat botst soms. 
Je ervaart emoties die je niet eerder kende en je kunt schrikken van de heftigheid ervan.  Alles doet 
pijn, niet alleen gevoelsmatig, maar ook in je lijf.  Je normale zelfvertrouwen heeft plaats gemaakt 
voor onzekerheid.  Er is chaos en onrust in je denken en je gevoelswereld. 
Het lijkt alsof er een kloof bestaat tussen jou en de buitenwereld. Daar buiten gaat het leven gewoon 
door terwijl jouw leven vertraagd is of stil staat. Dat voelt alleen. Na verloop van tijd lijkt het of er 
minder of geen aandacht meer is voor jou, terwijl je nog steeds grote behoefte hebt om te praten 
over je kind en zijn/haar naam te noemen. 
Je weet dat je er iets mee moet. Tegelijkertijd is er angst, want wat haal je overhoop? 
 
In de workshops ‘Verder na het verlies van je kind’ begeleid ik je in de zoektocht naar een nieuwe 
weg in je eigen leven. Waarin je het kind wat je verloor in liefde met je mee zult dragen. 
 
Wat levert deelname aan de introductieworkshop op? 
Je ervaart hoe fijn het is om je verhaal te delen met anderen die uit eigen ervaring weten wat het is 
om een kind te verliezen.  Je krijgt informatie over rouw  zodat je weet wat normaal is in een 
rouwproces.  Je schrikt niet meer van bepaalde reacties. 
 
Als deze eerste workshop goed bevalt kun je deelnemen aan 3 vervolgworkshops. Deelname aan de 
introductieworkshop is vrijblijvend! 
Hier lees je meer. http://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/ 
 
 
• Training Begeleiden bij Verlies en Rouw voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs.    
Kom jij in je werk mensen tegen die te maken kregen met een betekenisvol verlies? 
Wil je graag meer vaardigheden ontwikkelen om mensen met een hulpvraag rond verlies en rouw 
adequaat te kunnen begeleiden? 
Zoek je een training die jou handvatten geeft waarmee je in je praktijk meteen aan de slag kunt? 
Dan is de Training  Begeleiden bij verlies en rouw op maat gesneden voor jou.   
 
Omdat de belangstelling groot is, komt er een extra training in voorjaar 2017.  
Hier lees je meer  http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/ 
               
 

 
AANRADERS: 
• Symposium  ZEER op 13 mei 2017 in Nunspeet. 
Een dag voor mensen die vroeg een of beide ouders verloren. Met wel vijftien verschillende 
workshops én volop gelegenheid tot uitwisseling met lotgenoten. 
Op de website van http://verlaatverdriet.nu/ lees ik: De gevolgen van jong ouderverlies vormen voor 
veel mensen en in brede lagen van de bevolking een nog onbekende en niet erkende problematiek. 
Weet daarom: de gevolgen van jong ouderverlies zijn echt en je ervaart ze ook echt. 
Verdriet kruipt waar het niet gaan kan. De angst, het verdriet, de eenzaamheid, de pijn en de 
boosheid hebben zich bij veel mensen die in hun jeugd een ouder – of beide ouders – verloren door 
overlijden in de uithoeken van hun fundamenten genesteld. Mogelijk is dat bij jou ook het geval.  
Symposium ZEER wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers die zich samen inzetten 
voor ZEER, vanuit de overtuiging dat het belangrijk is Verlaat Verdriet-ers en Verlaat Verdriet alle 
aandacht te geven. 
http://verlaatverdriet.nu/zeer/zeer-symposium/   

http://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/
http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/
http://verlaatverdriet.nu/
http://verlaatverdriet.nu/zeer/zeer-symposium/


 
Het eBook  ‘Handreikingen bij verlies en rouw’ heeft zijn weg gevonden naar veel mensen. Wil je het 
ook graag aanvragen? Stuur dan een berichtje naar info@ikloopmetjemee.nl 
 
Wil je reageren op iets, dan kan dat natuurlijk. Heb je een vraag of een opmerking, weet me dan ook 
te vinden op info@ikloopmetjemee.nl . 
Alle goeds en hartelijke groet! 
Nellie 
 
 
 
Volg me ook op https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE 
 
www.ikloopmetjemee.nl 
info@ikloopmetjemee.nl 
 
Eerder verschenen nieuwsbrieven lees je op http://www.ikloopmetjemee.nl/agenda/nieuwsbrief 
 
Afmelden als abonnee kan via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
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