
 
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. 

 
als terugdenken pijn doet 

en vooruitkijken je bang maakt 
kijk dan naast je 

ik loop met je mee 
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Beste lezer, 

 
Met veel plezier stuur ik deze RUGZAK naar je toe. Weet dat je intussen een van de meer dan 
duizend mensen bent die een verbinding hebben met IK LOOP MET JE MEE en deze nieuwsbrief 
ontvangen.  
 

Gisteren zag ik de eerste margrieten 
bloeien in de berm. Voor mij horen ze 
bij Moederdag. We plukten ze en gaven 
moeder een bosje margrieten bij ons 
cadeautje. Een flesje Boldoot en ook 
een keer een nieuw afdruiprek. Ik zie 
nog het beeld van het witte afdruiprek 
met de margrieten die erop 
gerangschikt waren.  
   
 
Thema van deze RUGZAK is Moederdag 
en moeders. Moederdag kan voor 
mensen een heel verschillende lading 
kan hebben. Natuurlijk, het kan een 



fijne dag zijn als je moeder nog leeft en jullie band goed is. Moeders van kleine kinderen worden op 
die dag verwend door een zelfgemaakt cadeautje van school of dagverblijf. Misschien worden ze 
extra verwend door hun partner en de kinderen. Ook fijn, want moeder-zijn is een veeleisende taak. 
 
Ik vraag me af hoe Moederdag is voor alle mensen die te vroeg hun moeder verloren. Hoe is deze dag 
voor moeders die een kind hebben verloren? Hoe doen moeders dat als hun partner niet meer leeft 
of niet meer in beeld is door een scheiding? Hoe vier je Moederdag als de band met je moeder 
anders is dan jij zou willen? 
  
Via mail kwam het verhaal van een man uit het noorden van het land naar me toe. Hij schreef: 
'Ik verloor lang geleden op 4-jarige leeftijd plots mijn moeder en heb daar de rest van mijn leven veel 
last van gehad. Beetje boze stiefmoeder, nooit aangeraakt, weglopen bij vrouwen en veel therapie. 
Toch nu al 20 jaar bij Martine en twee geweldige dochters. Mijn eigen moeder komt vaak om de 
hoek kijken. Ik koester die gedachten.' 
Je leest er meer over in het blog; ook het prachtige gedicht wat hij schreef over zijn moeder. 
  
 

 

In deze RUGZAK: 
AGENDA:  
• Schrijfworkshop - Mijn moeder dichterbij  
• Ontmoetingsdag voor moeders die een kind verloren  
• Training Begeleiden bij verlies en rouw - serie 3 in mei/juni ; serie 4 in sept.-okt.-nov. 
ARTIKEL: Moederdag - over moeders - als het wringt met je moeder 
BLOG: Waar ze was 
AANRADERS: Liedjes 
 
 
 
AGENDA: 

 

• SCHRIJFWORKSHOP – Mijn moeder dichterbij.  
Een dag om te schrijven over je moeder.  Wat betekent/betekende ze voor jou? Wat is/was er zo 
bijzonder aan jouw moeder? Wat maakt(e) de band met haar zo uniek? Was is/was er karakteristiek 
voor je moeder? Wat leeft er van haar door in jou? In welke herinneringen speelt je moeder een 
grote rol? 
We gaan dierbare en positieve herinneringen verkennen die gekoppeld zijn aan je moeder. 
Afwisselende oefeningen zullen je inspireren en uitnodigen om uitgebreid bij je moeder stil te staan. 
 
Is moederdag voor jou alleen een dag vanuit de traditie dat je naar je moeder toegaat? En als ze niet 
meer leeft, haar op een andere manier gedenkt? Of ga je de uitdaging aan en sta je eens op een 
andere manier bij haar stil? Met als beloning dat ze gevoelsmatig dichterbij komt? 
 
Want, na afloop van de dag ga je naar huis met woorden, zinnen en verhalen over je moeder.  Je zult 
ervaren dat je daadwerkelijk dichter bij je moeder bent gekomen. Deelnemen aan deze dag kan op 
twee manieren waardevol zijn: Als je moeder nog leeft. Of, als je moeder niet meer leeft. 
 
Zelf bezig zijn wordt afgewisseld met verhaaltjes en gedichten om gewoon maar naar te luisteren én 
inspiratie op te doen. Het luisteren naar elkaars verhalen en het delen met anderen zorgt op zijn 
minst voor verbondenheid. En.. delen mág maar moet niet. 
Mijn insteek is om er, voor zover als kan, een luchtige dag van te maken. Zodat je met een fijn en 
goed gevoel én zelfgeschreven verhalen over je moeder naar huis kunt gaan! 



Heb je belangstelling? Kijk dan hier. 
Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn, prikken we samen een datum. 
 
 
• ONTMOETINGSDAGEN voor ouders die een kind verloren. 
In de loop van dit jaar zal ik 2 keer een ontmoetingsdag organiseren in Heeze. Voorop staat het delen 
van ervaringen met andere ouders die een kind hebben verloren. De ontmoetingsdagen duren van 
10 tot 14.00 uur. Om 13.00 u. zullen we samen lunchen. 
Deze dagen zijn een vervolg op de workshops 'Verder na het verlies van je kind'.  
Ervaringen van enkele deelnemende moeders: 'Het is enorm fijn om te ervaren dat je niet alleen staat 
in dit zware verlies.' 'Zo belangrijk dat je op een veilige, vertrouwde plek je gevoel kunt laten gaan en 
met de andere moeders kunt lachen en huilen en over je unieke zoon of dochter je verhaal mag doen.' 
Ook ouders die niet meededen aan de workshops zijn van harte welkom! 
Meer info vind je hier. 
 
 
• TRAINING  voor professionals 'Begeleiden bij Verlies en Rouw'  
Mevr. F. komt bij de huisarts. Ze is op leeftijd en klaagt dat ze de laatste tijd zo verschrikkelijk moe is. 
'Ik wil wel, maar er komt niks uit mijn handen. En nu zit mijn dochter zich met van alles te bemoeien. 
Volgens haar moet ik dit en moet ik dat en ik moet vooral niet klagen. Maar het is zo stil. Ik heb de 
laatste jaren al van heel wat mensen afscheid moeten nemen.' 
De huisarts weet dat nog niet zo lang geleden haar man plotseling is overleden. Hij begrijpt dat ze 
wel wat ondersteuning kan gebruiken en stuurt haar door naar de Praktijk Ondersteuner Huisarts 
GGZ. 
Op die stoel zit jij. Je kunt goed luisteren en geeft haar de ruimte om haar verhaal te doen. Weet jij 
dat vermoeidheid een van de 'symptomen' is van rouw? Zodat je Mevr. F. kunt uitleggen dat haar 
vermoeidheid waarschijnlijk daar vandaan komt. (Mocht ze zich echt zorgen maken, dan is een extra 
bezoek aan de huisarts natuurlijk aan te raden). Ken jij ook de andere 'symptomen'? 
Of realiseer jij je dat 'verlies en rouw' een gebied is waar je meer van zou willen weten? En ben je ook 
op zoek naar werkwijzen die je in je praktijk in kunt zetten? 
 
Kijk dan eens op mijn website naar de 3-daagse Training Begeleiden bij Verlies en Rouw.  De groep 
die start op 12 mei a.s. zit vol. De data voor de training in het najaar kun je daar ook vinden. Je bent 
van harte welkom! 
 

 

ARTIKEL: Moederdag - over moeders - als het wringt met je moeder 
Nog even en we vieren Moederdag. Moeder, de vrouw die je gedragen en gebaard heeft. De vrouw, 
die je voedde, je troostte als je huilde, die voor je zorgde en vooral van je hield. Op de best mogelijke 
manier. Mijn moeder leeft al lang niet meer en toch is ze deel van mijn leven. Ze is deel van mij en ik 
ben deel van haar. De verbinding met haar gaat verder dan de dood. Ik zie mezelf staan in een lijn 
van vrouwen. Mijn grootmoeder van moeders kant die ik nooit gekend heb; ze stierf toen mijn 
moeder twaalf was. Die andere grootmoeder die mijn geboorte nog heeft mee gemaakt en dood ging 
voor ik 1 jaar oud was. Dan mijn moeder die trouwde toen ze 35 was en 7 kinderen op de wereld 
heeft gezet. Zelf sta ik ergens in het midden van de lijn. Ook ik mocht het leven doorgeven en werd 
moeder van twee zonen en daarna een dochter. Intussen zijn er 3 kleinkinderen, de lijn gaat verder. 
 
Waar sta jij? Sta jijzelf ook in een lijn van vrouwen? Of, als je man bent, in een lijn van mannen? Hoe 
is het om je te realiseren dat er mensen achter je staan? Letterlijk maar ook figuurlijk? Welke mensen 
ervaar je als ondersteunend, ook al leven ze misschien niet meer? Heb je karaktertrekken die je in 
een van hen herkent?  

https://ikloopmetjemee.nl/moederdag-mijn-moeder-dichterbij/
https://ikloopmetjemee.nl/een-kind-verloren/
https://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/


 
Ons diepste verlangen is te worden gezien, als kind en later als volwassene. Gezien worden betekent 
dat je onvoorwaardelijke liefde ervaart van die ander. Dat je zonder woorden voelt dat je mag zijn 
wie je bent. Dat er oog is voor jouw verlangens en behoeften. Dat je gerespecteerd wordt in wie je 
bent. Dat je mag nemen en vanuit vrijheid kunt geven. 
 

Als ik word gekend 
 

Als ik word gekend 
Zie ik mijn moeder 

Ziet ze mij? 
Lacht ze naar mij? 
Is ze blij met mij? 

 
Als ik word gekend 
Ben ik zelf moeder 

Zoek ik mijn kinderen 
Voel de hartenklop 

Deel van mij 
 

Als ik word gekend 
‘Oma, ik vind je lief’ 

Barst mijn hart 
Puur, lief, verbonden 

Ik word gekend 
Nellie 

 

Elke moeder wil het beste voor haar kind, daar ben ik van overtuigd. Moeders zijn mensen, ze doen 
hun uiterste best en maken daarbij fouten. Ze hebben hun eigen unieke aard. Ze komen ergens 
vandaan, zijn gevormd door het gezin waarin ze opgroeiden, de omgeving en hun levenservaringen. 
Ze hebben een eigen rugzak, die mede bepaalt hoe ze invulling kunnen geven aan het moederschap.  
 
In mijn werk ontmoet ik mensen bij wie het wringt in de relatie met hun moeder. Dat zorgt voor 
onbewuste patronen zoals: 
 

 Genoegen nemen met een leven van vooral heel veel geven en weinig kunnen nemen. 
 Innerlijke onzekerheid: Ben ik wel de moeite waard om van te houden? 
 Te grote verantwoordelijkheid op de schouders nemen. 
 Ik hoef niet te rekenen op die ander; ik moet het vooral zelf doen. 

 

Lees hier verder. 

 

 

BLOG: Waar ze was 
Begin april krijg ik een mail met als onderwerp ‘herinnering’. Er hoort een gedicht bij. 
  
‘Dag, ik verloor lang geleden op 4-jarige leeftijd plots mijn moeder en heb daar de rest van mijn leven 
veel last van gehad. 
Beetje boze stiefmoeder, nooit aangeraakt, weglopen bij vrouwen en veel therapie. 
Toch nu al 20 jaar bij Martine en twee geweldige dochters. Mijn eigen moeder komt vaak om de 
hoek kijken. Ik koester die gedachten.’ 

https://ikloopmetjemee.nl/moederdag-moeder-als-wringt-moeder/


  
 

Waar ze was 
 

Wees stil zei een volwassene 
wees stil en huil maar 

van verdriet 
vergeet niet wat je bent vergeten 

vergeet je moeder niet 
 

Waar was ik toen 
ze was gestorven 

waar ben ik toen geweest 
was ik alleen 

was ik verlaten 
dacht ik nog aan haar geest 

 
En later sta ik bij haar graf 

en vraag mijn vader 
waar ze is 

niet hier zei hij hier 
is ze niet maar waar 

dan wel dat zegt hij niet 
 

april 2017 
 
 
Mijn reactie: 
‘Dank voor het delen van je levensverhaal. En wat heb je een prachtig gedicht geschreven. Het komt 
binnen en maakt me stil. Ik denk aan dat jongetje van vier, dat ineens zijn moeder verloor en zo 
alleen was. Het kostte je heel wat jaren, ook therapie. En nu ben je al 20 jaar met je vrouw en vader 
van twee kinderen. Meer dan de helft van je leven had je nodig om te komen waar je nu bent. 
Je schrijft: elke dag denk ik even aan mijn moeder. Dat raakt me. Ze mocht maar 4 jaar voor je zorgen 
en ze is nog elke dag in je leven. 
Ik wens je alle goeds! 
  
Een dag later komt de volgende mail terug: 
‘Ik wil, behalve het gedicht dat ik je stuurde iets uitgebreider reageren. 
Lees hier verder. 
 
 
 
LIEDJES 

Boudewijn de Groot - Mijn moeder  

Karin Bloemen - Geen kind meer 

Jan Rot - Als ik mocht kiezen 

 
Het eBook  ‘Handreikingen bij verlies en rouw’ heeft zijn weg gevonden naar veel mensen. Wil je het 
ook graag aanvragen? Stuur hier dan een berichtje. 
 

https://ikloopmetjemee.nl/was-mei-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=PZI9ztm148Y
https://www.youtube.com/watch?v=G6hPHLNZPj4
https://www.youtube.com/watch?v=1-rs6_hvLfE
https://ikloopmetjemee.nl/contact/


Hopelijk heb je in deze RUGZAK iets gevonden wat voor jou van waarde is. Wil je reageren op iets, 
dan kan dat natuurlijk. Heb je een vraag of een opmerking, weet me dan ook hier  te vinden. 
Aan alle moeders wens ik a.s. zondag een fijne dag! 
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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