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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. 
 
IK SCHRIJF MET JE MEE  heeft een aanbod rond het werken met 
levensverhalen 
 
 
DE RUGZAK  september 2015    6e jaargang   nr. 6 
 
Beste  lezer, 
 
Mijn vakantiespullen zijn opgeruimd, de tent ligt weer op zolder. Met veel 
plezier heb ik een nieuwe RUGZAK gevuld met verhalen. Veel leesplezier! 
 
In deze Rugzak:  
AGENDA: Planning voor het najaar 
THEMA: Wat heeft troost met trouw te maken? 
BLOG: Troost van de natuur 
AANRADERS: Boektitels en links 
 
 
AGENDA 
• Workshop ‘De herinnering vasthouden’ – najaar 2015 
Een dag om herinneringen te verlevendigen en ze dan in woorden al 
schrijvend vast te leggen. Herinneringen aan een dierbare die niet meer 
leeft. Een partner, een van je ouders, een kind, een broer of zus of iemand 
anders. Een dag waarin we zoeken naar fijne, dierbare, blije en vrolijke 
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herinneringen. Een dag die maakt dat de liefde die is en blijft, volop kan 
stromen. 
Er staat nog geen datum vast. In overleg met mensen die zich al aanmeldden 
zoek ik naar een geschikte dag in het najaar.  Wil je graag aansluiten, laat me 
dat dan zo snel mogelijk weten. Dan kan ik ook met jou overleggen. Er is nog 
ruimte voor enkele deelnemers. 
Ervaringen van deelnemers en meer informatie vind je hier 
 
• IK SCHRIJF MET JE MEE 
Nieuwe data voor een Schrijfproeverij, ‘Schrijf je mee 1’ cursus schrijven 
over je levensverhaal en ‘Schrijf je mee 3’ vervolgcursus 
‘De moeite waard om te doen, ti's zooooooo leuk!’, schrijft Judith Guitjens op 
Facebook. 
Hier vind je meer. 
 
 
 

THEMA: Wat heeft troost met trouw te maken? 
Mijn kleindochter van bijna twee ontdekt de wereld. Ze valt op haar knietjes 
en huilt. ‘Au!’ Ik til haar op en houd haar dicht tegen me aan, zeg troostende 
woordjes en laat haar uitsnikken. Natuurlijk, ze mag even verdriet hebben al 
was het maar omdat ze geschrokken is. Troost, zo makkelijk om te geven 
aan een kind.  
 
In ons volwassen leven kan er veel verdriet en pijn zijn. Troost is  
broodnodig. In de vorm van een man of vrouw die zomaar een arm om je 
heen slaat, waarbij je even klein en kwetsbaar mag zijn, iemand die vanuit 
zijn hart alleen maar luistert. Iemand die er gewoon voor je is, zonder 
voorwaarden, zonder oordeel, zonder goede raad. 
 
Ik ontmoette haar op een training. Ze was rond de 20 toen haar vader 
overleed aan kanker. ‘ ‘Daar stond ik naast mijn moeder en broer bij de 
condoleance. Mensen zeiden dat het voor hem het beste was zo. Dat hij niet 
meer beter zou worden en wat had hij aan zo’ n lange lijdensweg? Ik kon het 
niet verdragen dat anderen dat tegen mij zeiden. Wilden ze me zo troosten? 
Wij mochten dat denken en zeggen, niet anderen!’  
 
Het is moeilijk om te verdragen dat iemand waar je dicht bij staat, lijdt. Het 
liefste willen we oplossen, iets doen of iets zeggen dat het lijden van de 
ander kleiner maakt. We staan met lege handen want we kunnen niet 

http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-vasthouden
http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
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zeggen: ‘Jouw verdriet is zo groot, geef mij er maar een stukje van, dan 
draag ik dat voor jou.’ Het kan gewoon niet. En kunnen we verdragen dat we 
met lege handen staan? Kunnen we het aanzien dat iemand intens verdriet 
heeft, wanhopig is, woedend kan zijn, diepe pijn ervaart?  
 
Mijn praktijk heet IK LOOP MET JE MEE. Vanuit de intentie dat ik een tijdje 
naast de ander wil staan. Ik wil me oprecht betrokken voelen bij de ander en 
meeleven zonder mee te lijden. En zolang als nodig is een stukje meelopen.  
 
Uit een artikel van Riet Fiddelaers in de Volkskrant na de ramp met de 
MH17: 
‘Wijlen professor Van Dantzig (psychiater) herleidde het woord troost tot 
trouw, trouw in je aanwezigheid. En trouw herleidde hij tot 'tree', boom. Ik 
zie dan een grote eikenboom voor me waar je in je diepste verdriet tegen 
kunt leunen, waar je ook tegenaan kunt schoppen of een gebroken hart in 
kunt kerven. En de boom blijft staan, dagen, weken, maanden en jaren, als 
een trouwe metgezel. ‘  
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Krachtige woorden van Marinus van den Berg. Trouw zijn betekent dat je er 
bent, ook als het langer duurt. Kun je trouw zijn in je troostende 
aanwezigheid? Ook als die ander geïrriteerd is, zwijgt, zegt dat het vandaag 
niet uitkomt, hij/zij geen zin heeft om te wandelen, een slechte dag heeft? 
Wat vandaag haalbaar en een goed idee lijkt, kan morgen volkomen anders 
zijn. 
Ga er maar van uit dat iemand die rouwt niet in zijn of haar gewone doen is. 
Cliënten zeggen het regelmatig: ‘ Ik ken mezelf niet terug. Ik ben gauw 
geïrriteerd en overgevoelig.’  
 
Jaren geleden las ik het boek ‘Troost’ van Riekje Boswijk-Hummel. Ze 
beschrijft hoe je jezelf kunt troosten. Met je eigen armen om je 
heengeslagen, alsof je je eigen pijn en verdriet omarmt. In het vertrouwen 
dat wat er ook gebeurt en hoeveel intens verdriet er ook is, je dat kunt 
verdragen. Stel je dat grote verdriet binnen in je voor als een verdrietig en 
bang kind. Koester het en stel het gerust. ‘Ik ben bij je en laat je niet alleen.’  
 
Troost kan de vorm hebben van een onverwachte zonnestraal, woorden die 
iets doen verzachten, muziek die binnenkomt in je ziel, herinneringen die 
altijd blijven, de onbevangenheid van een kind, een kaars in het donker. Je 
kunt het zelf opzoeken en het kan ook zomaar naar je toekomen. Zoals 
verdriet je kan overvallen omdat het door iets getriggerd word. Zo kan 
troost onverwacht naar je toekomen.  
   
 

Troost 
 

Troost 
Ik verlang naar je 

Als ik verlies ervaar 
Als mijn dromen sterven 

Als ik rouw om het afscheid 
Ik heb je nodig 

Als mijn wereld aan scherven ligt 
Als de veiligheid is verbroken 

Als de liefde haar schaduw werpt 
 

Troost 
Ik zoek je 

In herinneringen, 
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In gebaren die liefde weerkaatsen, 
In mijn zelf 

Dat kwetsbaar en breekbaar woorden spreekt. 
 

Ach troost, 
Laat me je vinden 

Bij mensen die me beminnen. 
 

Claire van den Abbeele 
 

 
 
 
BLOG: Troost van de natuur  
Onwillekeurig gingen mijn gedachten de afgelopen week naar perioden in 
mijn leven dat ik niet overliep van levenslust. Tegenstrijdig want ik was op 
vakantie en had het erg naar mijn zin. Kamperen maakt me gelukkig want ik 
ben de hele dag buiten. Dankzij WIFI kreeg ik mee wat de zelfgekozen dood 
van Joost Zwagerman teweegbracht. Ergens las ik: ‘Creatieve mensen 
kennen 5 seizoenen: lente, zomer, herfst, winter en depressie.’ Creativiteit 
vraagt om bevlogenheid, passie, aangeraakt worden door iets. Het 
veronderstelt een bepaalde gevoeligheid en de drang om je te willen uiten. 
Creativiteit is geen eindeloze bron. Soms is er rust, leegte en ruimte nodig 
om vanuit niets tot iets te komen. Die leegte kan beklemmend zijn en vrij 
baan geven aan demonen. 
 
Depressie, ik noemde het al. Ik heb meer vingers dan die van een hand nodig 
om de keren te tellen dat ik een stevige depressie doormaakte. Nog steeds 
verbaas ik me over de enorme verandering in gevoels- en gedachtewereld, 
in zelfbeeld en gedrag die een depressie teweeg kan brengen. Alsof het 
chemische fabriekje ergens in dat hoofd helemaal van slag is waardoor  er in 
plaats van genieten alleen maar angst is. Waardoor het lijkt alsof je onder 
een zware grijze deken de wereld ervaart zonder nog het gevoel te hebben 
daar deel van uit te maken. Waardoor leven vanuit vertrouwen wordt 
samengebald tot een grote bal van onmacht. 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/troost-van-de-natuur-september-
2015/ 
 
 
AANRADERS: 
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•Troostkaarten:  
een webshop met smaakvolle kaarten en andere troostproducten. 
http://www.troostkaarten.nl/a-27458470/cadeautjes/lichtzakjes-10-stuks-
sterren/ 
 

•Troost – Riekje Boswijk-Hummel   
Troost vragen, geven en ontvangen. 
Partners, familie- en gezinsleden, vriend(inn)en, kennissen, buren of 
collega's blijken vaak niet te weten hoe ze met elkaar moeten omgaan als er 
sprake is van pijn en verdriet; gesprekken waarin mensen elkaar eigenlijk 
zouden willen bijstaan, verlopen vaak zeer teleurstellend. Aan de hand van 
dialogen maakt Riekje Boswijk zeer concreet hoe je iemand kunt troosten 
(helpend, meevoelend of luisterend) en wat je moet doen om je te laten 
troosten, eventueel zelfs door 'personen' die niet in levende lijve aanwezig 
zijn (onzichtbare, heilige, innerlijke of goddelijke troosters). Zeer inspirerend 
zijn de praktische aanwijzingen aan het slot, die ertoe kunnen bijdragen dat 
er zowel in de intieme als in oppervlakkiger of collegiale relaties minder 
(pijnlijke) misverstanden ontstaan  
 
•Troostdekens en -kussens 
http://www.troostz.com/  
Teske en Chantal zijn twee bevlogen en creatieve jonge vrouwen die 
troostdekens en -kussens maken. Ze gebruiken hierbij lapjes van kleren van 
een overledene die ze op een neutrale ondergrond naaien.  
 
•Ochtendlicht – Sarah Rayner  
Op het oog een doodgewone roman die begint met de plotselinge dood van 
een man nadat hij in de trein een hartaanval kreeg. Haar man Karen is 
getuige van het gebeuren, net als een Lou, een toevallige reizigster. Ook 
vriendin Anna zit in de trein. In het boek word je deelgenoot van de schok 
en andere rouwreacties van Karen. Hoe moet ze het haar jonge kinderen 
vertellen? In de zachte en troostvolle armen van haar moeder, die een paar 
dagen later komt, voelt ze zich voor het eerst weer veilig. 
Vrouwen die hun partner verloren, zullen vast herkenning vinden in het 
verhaal van Karen. 
 
•https://www.youtube.com/watch?v=QkePLhxZf1c 
Zoon krijgt 70 jaar na de dood van zijn vader brieven van zijn vader. 
 
•https://www.youtube.com/watch?v=mM0-ZU8njdo 

http://www.troostkaarten.nl/a-27458470/cadeautjes/lichtzakjes-10-stuks-sterren/
http://www.troostkaarten.nl/a-27458470/cadeautjes/lichtzakjes-10-stuks-sterren/
http://www.troostz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QkePLhxZf1c
https://www.youtube.com/watch?v=mM0-ZU8njdo
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Puff Daddy I’ll be missing you 
 

•Dag van de stilte 2015  
http://www.dagvandestilte.nl  op 25 oktober 2015 
In stilte in de natuur zijn kan enorm troostend zijn. 
  
• Maaike Ouboter  met ‘ Stil’ 
https://www.facebook.com/maaikeoubotermusic/videos/54278970253511
1/?fref=nf 
 
 
Een volle Rugzak. Hopelijk zat er ook voor jou iets waardevols in. Reacties, 
op- of aanmerkingen, aanvullingen zijn van harte welkom!  
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 kun je via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
doen.  
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
 

http://www.dagvandestilte.nl/
https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE
http://www.ikloopmetjemee.nl/
mailto:info@ikloopmetjemee.nl

