
Magazine ‘Gedeelde Gedachten’ september 2018  

Voorwoord 
 

We zitten alweer in september. De bladeren aan de bomen beginnen langzaam weer te verkleuren. Wat hebben 

we een mooie zomerperiode achter de rug, ook al was het soms wat heet. Langzaamaan gaan we weer naar de 

kortere en koude dagen, maar wie weet kunnen we nog een tijd genieten van een heerlijke nazomer.  

Na 4 jaar Lieve Engeltjes is het voor mij tijd geworden om (tijdelijk) afscheid te nemen van Lieve Engeltjes. Het is 

vaak nog niet te bevatten dat we ons kindje hebben begraven en dat er zoveel mensen zijn die dit leed met elkaar 

delen. Lieve Engeltjes heeft een zeer grote rol gespeeld voor mij om met dit verlies te leren omgaan.  Meer 

hierover in mijn laatste column.  

Samen met de redactieleden hebben we weer ons best gedaan een mooi magazine neer te zetten. Naast de 

vaste columns en rubrieken zijn er bijzondere items en verhalen te lezen. Zo kun je onder andere lezen over 

„Koesterkunst bij Verlies‟, waarbij een persoonlijke en tastbare herinnering gemaakt wordt voor overleden 

dierbaren, en vertellen een pastoor, een uitvaartverzorgster en 2 engelenmama‟s over de impact die zij hebben 

ervaren bij het verlies van een kind.  

Ik wil de gehele redactie alvast bedanken voor telkens weer hun inzet om een prachtig magazine in elkaar te 

zetten.  Daarnaast een warm welkom aan ons nieuwe redactielid Kristel. Kristel, fijn dat je de redactie komt 

versterken.  

Ik wens iedereen een fijne nazomer met onze engeltjes in ons hart, en met hopelijk nog heel wat zonnestraaltjes 

voordat we de donkere dagen weer in gaan! 

Een warme groet namens de gehele redactie, 
Arianne, Bernadette, Kristel, Linda, Miranda en Monique  

  

        Miranda, mama van Joël* en Jaimes 

 

 

 

  



Woord van bestuur  

De vakantie voorbij 
 
De vakantietijd is bijna weer voorbij. Een tijd waarin de meeste ouders met hun gezin gewoon op vakantie gaan. 
Gezellig kamperen en lange wandelingen maken in het bos of over de heide, of heerlijk relaxen in een all-
inclusive hotel in een warm land. Genieten met het hele gezin. 
  
20 jaar geleden kreeg het woord vakantie voor de ouders van Nicky Verstappen een andere betekenis. Nu, 20 
jaar later wordt het weer anders, een doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky. Wij hopen dat de 
ouders van Nicky eindelijk antwoord gaan krijgen op hun vragen. Dat er een einde komt aan de zoektocht naar 
gerechtigheid. 
Dan zal voor hen een volgende vakantie zijn zoals voor ons, ouders van een engeltje, een tijd om terug te denken 
aan de laatste vakantie toen ons engeltje nog meeging. In de tent, aan het strand, tijdens een wandeling. Op de 
vakantiefoto‟s mist altijd ons engeltje, een groot gemis. 
 
De warme zomermaanden en hittegolven hebben onze activiteiten als bestuur op een wat lager pitje gezet, toch 
hebben we niet helemaal stil gezeten. We hebben een aantal contacten gehad met platforms om meer samen te 
werken, met name online de handen in elkaar te slaan. 
 
Met de komst van de regen trekken wij ons weer terug binnenshuis en kunnen we weer aan de slag. Zoals we in 
het LE-Magazine “Gedeelde Gedachten” van juni reeds hebben verteld zijn we bezig met de aanpassing van de 
informatiegids, deze krijgt net als de website en de folder een nieuw jasje. Ook deze keer hebben we gekozen om 
een aantal lotgenoten aan het woord te laten in de gids. Na onze oproep hebben we een aantal ontroerende 
verhalen binnen gekregen. We hopen de gids op korte termijn naar de drukker te sturen, zodat we eerdaags de 
vernieuwde informatiegids kunnen verspreiden. 
Natuurlijk willen wij ook nu weer al onze vrijwilligers hartelijk bedanken. Zonder de inzet van de vrijwilligers kan 
Lieve Engeltjes niet bestaan. 
 

Lieve groeten, 
Bestuur stichting Lieve Engeltjes  Ellen, Marja en José 

  

  



Beschuit met muisjes  

Alle bengels die binnen LE geboren zijn in juni, juli en augustus 2018. 
 
In de afgelopen maanden heeft een aantal van onze leden een zwangerschap voldragen en een kindje in haar 
armen mogen sluiten. Wij wensen hen en hun familie veel liefde en geluk toe met deze bengeltjes.  
Helaas hebben ook in de achter ons liggende maanden weer leden een droom uiteen zien spatten. Zij konden 

hun kindje niet, of slechts heel kort, in hun armen houden. Onze harten zijn ook bij deze ouders.  

 

   4 augustus 2018, Veerle, dochter van Monique en Sieger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Column Miranda 

Lieve Engeltjes  

Miranda is de moeder van zoontjes Joël* en Jaimes. Joël* is met 34 weken, op 9 januari, middels een 

keizersnede ter wereld gebracht, na het constateren van een flinke groeiachterstand. Na de geboorte 

werden er meerdere afwijkingen geconstateerd, waarvan tot op heden de oorzaak onbekend is. Na een 

onbegonnen strijd is Joël* 5 weken na zijn geboorte overleden. Al snel vond Miranda steun bij Lieve 

Engeltjes en merkte ze dat het schrijven voor en over Joël* haar helpt tijdens het verwerkingsproces.  

Lieve Engeltjes…wat heeft dat voor mij de afgelopen 4 jaar betekend? Ontzettend veel. Een steun en toeverlaat, 

een grote bijdrage in het leren omgaan met mijn verdriet en pijn rondom het verlies van Joël*. Een warm hart... 

4 jaar geleden kwam ik in contact met Lieve Engeltjes, nadat mijn ouders mij erop gewezen hadden. Ik twijfelde 
geen moment en heb mij direct aangemeld. Ik kwam te mailen in de lijst LE Baby 10. Wat werd ik warm 
ontvangen binnen de groep. Alles kon er gezegd worden, niks was te gek. En wat een steun en herkenning was 
er te vinden. Zo ontzettend fijn dat er mensen zijn die begrijpen waar je doorheen gaat, hoe donker de dagen 
kunnen zijn, maar die je tegelijkertijd ook hoop geven door te zeggen dat het in de toekomst weer beter wordt. 
Ook al willen we allemaal natuurlijk liever geen lid zijn van zo‟n mailinglijst, wilden we dat het niet nodig was, het 
is toch fijn dat het bestaat.  
 
Ongeveer 2 jaar heb ik gemaild op de lijst en toen was het moment voor mij daar om afscheid te 
nemen van LE Baby 10. Dit ging gepaard met heel lang twijfelen vooraf. Ik vond het ontzettend moeilijk om los te 
laten en ergens ook wel eng, want het was toch een veilige haven waar ik dag en nacht terecht kon. Maar ik 
merkte dat het me meer moeite kostte om te reageren op mailtjes van lotgenoten en het verdriet meer naar de 
achtergrond raakte. Er kwam weer ruimte voor positiviteit en het leven was weer dragelijker geworden. Het was 
tijd om afscheid te nemen van LE Baby 10.  
 
Al enige tijd help ik mee binnen de redactie van Lieve Engeltjes en sinds een tijdje ben ik voorzitter. Meewerken 
aan het LE magazine is voor mij een manier om bezig te zijn met Joël* en met mijn rouwproces, en niettemin om 
lotgenoten steun te kunnen bieden. Ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan, dat rouwen mag, dat het 
verdriet er mag zijn, dat je jaren na het verlies van je kind hier nog steeds verdrietig om kan en mag zijn en vooral 
dat dit alles bespreekbaar mag zijn.  
 

 
 
Maar ook hier stopt momenteel (tijdelijk) mijn bijdrage binnen Lieve Engeltjes. Als hoogzwangere, met daarnaast 
een peuter van 3 jaar in huis, voel ik dat er voor mij momenteel geen ruimte is om mij nog langer op Lieve 
Engeltjes te richten. En ook dit was zeker geen makkelijke keuze, want het betekent ergens toch loslaten wat 
vertrouwd is, loslaten en weer verder gaan. Kan ik dit wel? Hoort dit wel? Kan ik dit wel maken tegenover Joël*? 
Dat heb ik me af en toe wel afgevraagd. Maar zoals in de mailinglijst ook vaak ter sprake kwam is er geen goed of 
fout. Als het op dat moment zo voelt dan is dat ok. En Joël* zal hoe dan ook altijd in mijn gedachten zijn en 
blijven.  
 
Ik wil alle mede-redactieleden erg bedanken voor hun toewijding en inzet. En dat het toch elke keer weer lukt een 
mooi magazine in elkaar te zetten. En tevens wil ik de lieve dames van LE Baby 10 bedanken voor de steun en 
de altijd lieve en oprechte woorden. Voor nu neem ik afscheid en zodra de ruimte er voor mij weer is, hoop ik 



weer een bijdrage te kunnen leveren binnen Lieve Engeltjes. En natuurlijk een heel groot woord van dank aan 
stichting Lieve Engeltjes en iedereen die deze stichting mogelijk maakt! 
 

 
Miranda,mama van Joël* en Jaimes 

 
  



Koesterkunst bij verlies 

Rouwen met je handen 

Esther Kah woont samen met Herre en is moeder van een dochter van achttien en een zoontje dat in 
november 2003 geboren werd en overleed. Ze is parttime werkzaam als creatief therapeut-beeldend op 
een PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). Binnen haar werk wordt ze regelmatig ingezet 
als rouwbegeleider. Dit jaar is ze gestart met KoesterKunst bij verlies. Ze vertelt ons over dit mooie 
project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelte 

De zwangerschap van ons zoontje (+ 24 weken) eindigde totaal onverwacht in een vroeggeboorte. Een uurtje na 
zijn geboorte is Jelte overleden. Nog geen twaalf uur na die onverwachte bevalling waren we ineens een 
begrafenis aan het voorbereiden! We kozen een mooi mandje voor hem uit. Ik vroeg een zusje een paar luiers 
voor me te kopen. Van één daarvan maakte ik een mooie omslagdoek voor Jelte, ik haakte er een fijn randje 
langs. Dit kon ik voor hem doen, een babytruitje zou ik nooit voor hem breien. Ik haalde de bekleding uit het 
mandje en maakte er nieuwe bekleding in.  
 
Als kraamvrouw ging ik een paar dagen na de begrafenis naar een tuincentrum om mooie, witte stenen uit te 
zoeken als tijdelijke bedekking voor het grafje. Achteraf herken ik: dit alles was een vorm van zélf regie nemen in 
een tijd waarin het ergste ons zomaar overkwam en waarin emoties alle kanten op vlogen, waarin het leven 
onberekenbaar voelde. 
Ik nam veel initiatief. Ik maakte een kaartje, met daarin de nadrukkelijke uitnodiging om in ons bijzijn over Jelte te 
blijven praten, omdat hij altijd deel van ons leven zou zijn. Mijn partner vond kerkhoven en omgaan met de dood 
moeilijk. Maar door hoe ik het deed, en omdat het hier natuurlijk om zijn zoontje ging, werd hij er zelf ook 
langzaam opener in.  
 
Grafbeeld 

We waren het erover eens dat ik het grafbeeld zou maken. Op steenworp afstand van ons huis worden soms 
beeldhouwweken georganiseerd rondom rouw. Ik wilde aansluiten met klei. “Nee hier hakken we, want wat er af 
is, is er af; dat past bij rouw” zei de organisator resoluut. Ik was onder de indruk van haar stelligheid, en van een 
prachtig rouwbeeld van een baby‟tje dat ik er zag, dus kocht ik een mooie steen om daarmee thuis aan het werk 
te gaan. Toch paste de steen niet bij mijn behoefte van toen. Ik wilde niet hakken, maar aaien; het gezichtje van 
Jelte verkennen. Ik wilde wél werken met klei, net zo lang vormen en gladstrijken tot ik zou weten dat dít hem 
was. 
In september 2005 kon ik daadwerkelijk aan de slag met het beeld. Ik huurde een week een huisje, waar ik 
naartoe ging met een lieve vriendin. In de ochtend maakten we een lange wandeling, daarna ging ik aan het 
werk. Mijn vriendin was er als het spannend was of als ik door de bril van iemand anders naar het beeld wilde 
kijken. Ze liet me met rust als ik in volle concentratie bezig was. Een bijzondere herinnering! We lieten het beeld 
gieten in brons. De sokkel had ik al eerder gemaakt van keramiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Betekenis 

Het beeld gaat over aanraken, geraakt zijn, trots zijn, koesteren en ook „laten gaan‟. Het heeft eerst een aantal 
maanden in onze woonkamer gestaan, voor we het in het voorjaar konden plaatsen. Dat was eigenlijk heel mooi. 
Herre en ik hebben het samen op het grafje geplaatst. 
Het voelde erg goed dit voor Jelte te kunnen doen. Toen al wist ik dat ik dit ook graag voor en met anderen in 
wilde zetten. Het grafje met het beeld staat op de dorpsbegraafplaats, vlakbij de ingang van de kerk. Ik heb 
oudere vrouwen horen zeggen dat ze er ook een beetje „hun‟ beeld van gemaakt hebben, voor het kindje dat ze 
verloren. Soms wisten ze zelfs niet of het een jongetje of een meisje was geweest. 
 
Rouw binnen mijn werk 

Binnen mijn werk herkende ik rouw sneller en patiënten voelden zich snel door mij begrepen waar het rouw 
betreft. Mede door bijscholing is rouw binnen mijn werk deels mijn specialisme geworden. Ik kom veel mensen 
tegen die het raar of eng vinden wat ze voelen en denken of die denken dat het allemaal sneller moet gaan. Ze 
vinden het fijn om, naast het luisterende oor, ook uitleg te krijgen over wat er bij rouwen gebeurt en om de 
bevestiging te krijgen dat hun gedachten en gevoelens heel normaal zijn. Sterker nog: dat ik ze begrijp en herken. 
Als ik denk dat het iemand helpt, vertel ik ook wat van mijn eigen ervaringen.  Ik probeer mensen te stimuleren 
zélf, op eigen wijze, vorm te geven aan het verlies.  
 
De geboorte van KoesterKunst bij verlies 

Bijna anderhalf jaar geleden overleed de man van een hele goede vriendin van mij. Zij vroeg me de rouwkaart te 
tekenen. Niet gemakkelijk, maar bijzonder en fijn dat ik het voor hen kon doen. De uitvaartbegeleidster was een 
vroegere kennis. Ze wist van het overlijden van ons zoontje. Ze hoorde dat ik rouwbegeleider was en dat ik buiten 
mijn werk graag mensen zou ondersteunen bij het creatief vormgeven aan rouw. In maart 2018 organiseerde zij 
een uitvaartbeurs. Ze belde me met de vraag om daar een tafel te vullen. Mijn eerste gedachte was: “Ik heb nu 
helemaal geen tijd!” Ik besloot er tijdens een kop koffie toch met haar over te praten en pakte deze kans. Ik moest 
snel allerlei werkstukken maken om mensen een indruk te geven van de mogelijkheden. 
Tijdens de voorbereidingen drong ineens iets bijzonders tot me door: de beurs, en dus de geboorte van 
„KoesterKunst bij verlies‟, was exact veertien jaar na de uitgerekende datum van Jelte! Een aantal jaren eerder 
mocht ik, voor de rouwbegeleiding op mijn werk, het spel „Alle sterren van de hemel‟ aanschaffen. Dat kwam 
precies op de geboorte-/sterfdag van ons eigen sterretje binnen. Het voelde als een aanmoediging. En nu een 
tweede seintje van Jelte, „Goed zo, mam!‟ Een kippenvelmoment!  
 
KoesterKunst bij verlies voor jou 

Met 'KoesterKunst bij verlies' help ik mensen een persoonlijke en tastbare herinnering aan een overleden 
dierbare te maken. Ik kan helpen om de passende vormgeving te vinden en kan ideeën aandragen waar iemand 
misschien niet zo snel aan denkt. Soms is iemand geen nabestaande, maar iemand die zelf het leven los moet 
laten, en wil hij of zij zelf een tastbare herinnering nalaten.  
Mijn eerste doel is iemand op gang te helpen om zélf vorm te geven aan het verlies, zo nodig met praktische 
ondersteuning van mij. Ook neem ik opdrachten aan. Te denken valt onder andere aan een gedenkbeeld, urn, 
bewaarbox, gedenkboek, of iets dergelijks. Daarmee kan ik uitvoering geven aan een wens die iemand zichzelf 
écht niet ziet vormgeven. 

 
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Ik luister waar jouw behoefte ligt, ook al weet je het zelf misschien nog niet 
precies. Ik hoor bijvoorbeeld in jouw manier van vertellen dat je behoefte hebt om een mooie plek te maken, om 
te koesteren, om de herinneringen letterlijk door je handen te laten gaan. Ik check of dit klopt en ga met jou op 
zoek naar een vormgeving die bij jou, bij de overledene, en bij jouw creatieve mogelijkheden past.  
Zelf kan ik met veel verschillende materialen uit de voeten, zoals textiel, steen, klei, vilt, mozaïek, het maken van 
een beeld om later in brons te gieten, enzovoort. Daardoor kan ik helpen zoeken naar vorm en materiaal. Er is 
ruimte om tijdens het werken jouw verhaal te delen, maar dat hoeft niet. 
 
 
 

       
 
 
 
 



Samen komen we tot een mooi resultaat. Soms denkt iemand iets niet te kunnen, maar kan ik iemand voldoende 
ondersteuning en vertrouwen geven om het wel aan te durven. 
Je kunt de herinnering verwerken in een bijzonder vormgegeven boek, of een mooi monumentje maken voor in 
huis of buiten. Ik kan helpen een bewaarbox te maken voor dierbare voorwerpen. Misschien wil je iets maken wat 
ook voor anderen herkenbaar in relatie staat tot het verlies of juist iets wat alleen voor jou betekenis heeft.  

Zelf iets maken voor je dierbare, of nauw betrokken zijn bij het ontwerpen daarvan, kan je enorm goed doen. Iets 
maken wat recht doet aan je verlies én wat de warme herinneringen koestert, om dat werkstuk vervolgens een 
plek te geven in je leven van nu en later; dat is letterlijk verwerken. Het helpt je regie te nemen in deze heftige 
periode. 
Mijn ervaring is dat er vaak een gevoel van trots, kracht en ruimte ontstaat als iets speciaals is gemaakt; vaak 
heeft de maker zichzelf overtroffen. 
 
Kosten 

Als we na een kennismaking met elkaar in zee besluiten te gaan, vraag ik een redelijke vergoeding, maar dat 
hoeft niet de hoofdprijs te zijn. Ik hoef het niet druk te krijgen met „KoesterKunst bij verlies‟. Ik heb mijn werk in het 
ziekenhuis, mijn huis, mijn gezin en mijn eigen creatieve werk. Als ik denk dat ik niet de juiste persoon ben om te 
helpen bij jouw vraag, zal ik dat ook eerlijk aangeven. 
 
Alle sterren van de hemel 

Vanuit KoesterKunst bij verlies bied ik, naast deze creatieve kant, ook de mogelijkheid tot het spelen van het spel 

'Alle sterren van de hemel‟. Dit is ontworpen voor kinderen, jongeren en volwassenen, familieleden en vrienden, 

om op een laagdrempelige manier contact te maken over emoties, herinneringen en ervaringen. Het is een 

prachtig spel om te spelen op of rond een belangrijke datum rondom het verlies, of op ieder moment waarop er 

behoefte aan is om er met elkaar bij stil te staan. Meer informatie hierover vind je ook op www.daisyluiten.nl. Ik 

ben als begeleider bij het spelen van het spel aanwezig; bij jou thuis of, als je liever naar een plaats komt waar 

jullie niet gestoord kunnen worden, in mijn atelier. Het spel is geschikt voor alle leeftijden vanaf ongeveer 6 jaar 

en voor 1-8 deelnemers. Het spelen van het spel duurt (naar keuze) anderhalf tot drie uur. Je kunt het spel niet 

winnen of verliezen. Je kunt door het spelen wel een rijke ervaring opdoen.  

Heb jij vragen aan Esther of wil je meer weten over KoesterKunst bij verlies? Neem gerust contact met haar op! 

KoesterKunst bij verlies 

Esther Kah 
Molkwerum 

atelje.skoalle@gmail.com 

06-12221092 

Instagram: @koesterkunstbijverlies  

 

Esther, bedankt voor jouw informatie over KoesterKunst bij verlies, wat een prachtig initiatief! Hopelijk kun jij veel 

mensen een hand toereiken op die slingerende weg van rouw.  

Arianne, mama van Julian en Aimée* 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.daisyluiten.nl/


Even voorstellen 

Linda Dalof 

Hallo lezers, 
 
Nadat mijn zoontje Sven* is overleden, ben ik op zoek gegaan naar lotgenoten en ik kwam hierbij al snel uit op 
Lieve Engeltjes. Sinds een paar maanden maak ik daarnaast deel uit van de redactie.  
Vandaar nu dit stukje in het magazine om mij voor te stellen. 
 
Mijn naam is Linda Dalof, ik ben 33 jaar en woon samen met Harrie. Ik ben de moeder van Ivar, Evi en Sven*. 
Ivar is geboren op Bevrijdingsdag 2014. In 2017 waren Harrie en ik klaar voor nog een kindje en wij waren dan 
ook dolgelukkig dat het ons gegeven was nogmaals zwanger te worden. Ons geluk kon helemaal niet op toen wij 
ontdekten dat ik in verwachting was van een tweeling, een jongen en een meisje. Natuurlijk was het spannend, 
omdat een tweelingzwangerschap (zoals vele van jullie helaas ook weten) een extra groot risico met zich mee 
brengt. Mijn zwangerschap verliep desalniettemin voorspoedig en toen ik 37 weken en 6 dagen zwanger was, 
ben ik ingeleid. Na 2 uur en 50 minuten is Evi geboren. 10 minuten later is Sven* ter wereld gekomen. 
Wat waren wij ontzettend gelukkig! En wat verlang ik terug naar die tijd....:-( 
 
Op 21 november werd ons leven een ware nachtmerrie. Onze lieve Sven* is die dag zeer onverwacht overleden. 
Nog altijd lijkt het alsof het een nachtmerrie is waaruit ik ieder moment weer kan wakker kan worden. Ik hoop dat 
ik op een dag wakker mag worden en dat ik mijn lieve mannetje weer in mijn armen mag sluiten. Tegelijkertijd 
weet ik dat het helaas de harde werkelijkheid is, onze lieve Sven* is er nooit meer. 
 
Ik heb veel contact met lotgenoten omdat anderen, die het niet hebben meegemaakt, nooit echt snappen hoe het 
voelt. Ik hoop dat ik door het meewerken aan het magazine anderen kan steunen bij het afleggen van de zware 
weg die wij met zijn allen moeten bewandelen. 
 

Linda,mama van Ivar, Evi en Sven* 
 

 
 

 

  



Landelijk platvorm voor Rouw en Spiritualiteit 

Verlies van een kind 

In 2014 heeft Paul Stolwijk het Landelijk platvorm voor Rouw en Spiritualiteit opgericht.  
Twee keer per jaar brengt dit platvorm een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief heeft dit keer het thema 
“Verlies van een kind”. 
Paul, twee engelenmoeders Annette en Ineke en uitvaartverzorgster Vasthi delen hun ervaring omtrent 
het verlies van een kind.  
 
Paul vertelt: 

“Het ergste wat een ouder kan overkomen is het verlies van een kind door overlijden.  
Ik moet zeggen dat ik voor de eerste keer sinds ik deze nieuwsbrief uitgeef, met tranen deze brief heb 
samengesteld toen ik de bijdrages van twee ouders van overleden kinderen en van een uitvaartverzorgster in de 
nieuwsbrief opnam. Ook door mijn eigen herinnering aan uitvaarten van kinderen en jonge mensen. 
 
Deze editie bevat ervaringen met overlijden van een kind, jonge mensen en geen wetenswaardigheden. 
Herkenning is een belangrijke bron van kracht tijdens het omgaan met een verlies na overlijden. 
Als misdienaar, assistent van de pastoor, werd ik geconfronteerd met de dood en de dode die in de kist voor het 
altaar opgebaard was. Meestal oude mensen van wie ik dacht dat het hun tijd was om te gaan. Oude bomen 
sterven ook, nietwaar? 
 
Tijdens de eerste uitvaart die ik als misdienaar meemaakte was ik wel bang dat de dode uit de kist zou stappen 
maar dat idee ebde na vele uitvaarten uit mijn gedachten weg. En als misdienaars, toen alleen jongens, werd ons 
geleerd om vooral tijdens de uitvaartmis niet de kerk in te kijken zodat we niet met de nabestaanden zouden 
meehuilen.  
 
Een uitvaartdienst van een jongen van 7 jaar die bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen was voor 
mij als 10 jarige jongen een enorme confrontatie met de dood. 
Ook met het verdriet van zijn ouders, broertjes en zusjes, grootouders en nabestaanden. Ik zag ze wel tijdens de 
kerkdienst en bij het graf huilen en ik voelde hun verdriet in mijn maag, maar ik besefte bij lange na niet wat de 
impact van de dood van een kind op hun leven zou zijn. 
 
Nog steeds kost het me moeite om als pastor professioneel te blijven tijdens de uitvaart van een kind. Nog steeds 
schieten de tranen in mijn ogen als ik terugdenk aan de uitvaart van een kind dat tijdens de zwangerschap in de 
moederschoot gestorven was.  
Ik voel nog de emoties als ik terugdenk aan de uitvaart van een zoon van 34 jaar.  
 
Als geliefden na een lang en hopelijk voltooid leven van ons zijn heengaan blijven we het gemis van persoonlijke 
aanwezigheid voelen. Maar het sterven van kinderen en jonge mensen went nooit! 
Daarom in deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor ouders van overleden kinderen.  
 
Annette Hartlief van OOK (Ouders Overleden Kind) vertelt over de impact van het sterven van haar zoon van 12 
jaar.  
Gevolgd door een artikel van Ineke Oosthoek over het sterven van haar twee volwassen dochters.  
De rillingen liepen door mijn lijf bij het lezen van hun ervaringen. Ik heb respect voor hen en de ouders (gezin en 
naasten) die met een groot verdriet, taal schiet tekort, door (moeten) gaan na de uitvaart van hun kind”.  
Ook Vashi Voss, uitvaartverzorgster van Monuta-uitvaartverzorging Den Haag schrijft in treffende persoonlijke 
bewoordingen over haar ervaringen met kinderuitvaarten en hoe de Monuta zorgt voor de ouders van een 
overleden kind”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annette vertelt:  

“In niets is een mens zo kwetsbaar als in zijn/haar kinderen. Kinderen, leven en toekomst, die horen bij elkaar. 
Daarom gaat niets zo in tegen je verwachtingen, tegen je hoop, tegen de zin van je leven, dan de dood van je 
kind. Kinderen en doodgaan, dat hoort niet bij elkaar, dat is volkomen tegennatuurlijk, jong zijn en sterven past 
niet in ons wereldbeeld.  
 
In mei 2000 overleed plotseling onze zoon Remco op 12 jarige leeftijd aan zijn hartafwijking. Voor zijn zus, mijn 
man en mij stond de wereld stil. Hoe ga je om met zo‟n groot verlies, hoe kun je verder leven met iets wat 
onmogelijk lijkt? Een hele verwarrende periode brak aan. Allereerst het grote gemis, de pijn om wat er niet meer 
was en het verschil van rouw in ons gezin. Soms konden we elkaar steunen, maar ook regelmatig niet. We 
hadden alle drie meestal alle kracht en energie nodig om zelf overeind te blijven, en het lukte niet altijd om goed 
in contact met elkaar te blijven. Terwijl we alle drie zo graag wilden en ons best deden. 
 
Daarnaast voelde ik me falen als moeder. Waarom heb ik mijn kind niet kunnen redden? In ons gezin ging ieder 
op zijn eigen manier om met dit verlies. Mijn man ging weer werken, onze dochter ging weer naar school, en ik 
zat thuis. Na een aantal maanden kwam bij mij ook het besef dat ik zo niet verder wilde. Ik heb mijn oude werk 
opgepakt wat mij weer structuur bracht. Maar het grote gemis bleef. Ik veranderde en zag de wereld door een 
hele andere bril. Omdat de dood van Remco zo tegennatuurlijk voelde en dit naar mijn idee nooit had mogen 
gebeuren vond ik dat ik ter ere van hem er iets mee moest gaan doen. Ik ben me toen gaan verdiepen in verlies 
en rouw om anderen ermee te gaan helpen.  
Op een gegeven moment kwam ik bij, de toen nog Vereniging Ouders Overleden Kind (VOOK) terecht. Mijn 
eerste ontmoeting was tijdens een lezing van Marinus van den Berg. Hoe was het mogelijk dat die man daar 
stond te vertellen hoe ik me voelde. Het was zo fijn om te horen dat wat ik voelde niet gek was en dat ik daar dus 
erkenning en herkenning in vond. Later ontmoette ik lotgenoten en wat fijn om met elkaar in contact te komen. 
Om aan één woord genoeg te hebben, niets is raar, iedereen heeft dezelfde gevoelens. 
  
In die tijd organiseerden we contactmiddagen en gespreksgroepen, uit deze ontmoetingen ontstonden mooie 
vriendschappen. Op het ogenblik ben ik nog steeds aangesloten bij de vereniging. Inmiddels zijn we met een 
aantal vernieuwingen bezig om meer aan te sluiten bij deze tijd. Zo is de naam veranderd naar Ouders Overleden 
Kind (OOK) en is onze visie Herkenning, Troost en Perspectief. Bij veel ouders die ik de afgelopen jaren heb 
ontmoet zag ik wat voor een veerkracht de mens heeft en dat ze naast dit grote verlies de kracht hebben om 
verder te gaan en daarnaast worden er mooie initiatieven opgezet. We hopen als Ouders Overleden Kind mensen 
hierbij te ondersteunen en organiseren veel activiteiten om het contact met en door lotgenoten mogelijk te 
maken”.   
 
Annette Hartlief 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ineke vertelt: 

“Hier staat het, zwart op wit: overleden kinderen. Ouder van… 
 
Ja, ik ben moeder van twee dochters die allebei gestorven zijn. Martine (21) aan een zware epileptische aanval 
twintig jaar geleden. Emmy (36) aan kanker, vier jaar geleden. 
 



Op 8 augustus 1997 krijg ik te horen dat Martine door twee buurvrouwen gevonden is, dood. Ze is twee dagen 
eerder overleden. Ik geloof het niet, kan het niet geloven. Omdat de politie bezig is met sporenonderzoek mag ik 
haar pas in het rouwcentrum zien. Het duurt uren voor ik gebeld word. In de tussentijd zeem ik mijn ramen! Bij 
iedere beweging denk ik: Martine is dood. Martine is dood, dat kan niet. Wanneer ik dan eindelijk door het 
rouwcentrum gebeld word, kan ik er niet meer omheen. Hier ligt Martine opgebaard. 
 
Wat daarna volgt, ervaar ik als een roes. Er moet van alles geregeld worden. Ik kan niet eten, alleen water. Zelfs 
koffie is te dik. Het voelt alsof ik zwanger ben van een lege buik. Achter elkaar dreunt door mijn hoofd: Martine is 
dood. Ik zie mensen vuilnis buiten zetten, boodschappen doen. Dat slaat helemaal nergens op! Waar zijn ze mee 
bezig? Martine is dood! Alles is anders, niets is nog gewoon. Mijn herinneringen zijn wat vaag. Ik weet dat er voor 
Emmy wilde zijn, hoe ik dat deed? Ik heb geen idee. Nu schieten flarden van beelden door mijn geestesoog. Een 
flard van de afscheidsdienst, ik zie mijn ouders de trap van het rouwcentrum op lopen, geknakt elkaar 
ondersteunend.  
Samen met Emmy zuchten, mijn hond die niet van mijn zijde wijkt. Huilen is moeilijk, zo gauw er iemand bij is, 
dring ik mijn tranen weg. Ik heb heel wat ingeslikt. Als ik het me goed herinner, was ik de eerste tijd een wrak. 
Daar mocht niemand weet van hebben, ik hield me flink. 
 
Het was een mengelmoes van hevige emoties: verdriet, ontreddering, hulpeloosheid, ongeloof, wanhoop, ook 
onverzettelijkheid. Ik mag niet instorten want Emmy en mijn ouders… 
Een tijdlang heb ik brokjes verdriet toegelaten en die grote hoop met forse kracht weggeduwd. Dat was mijn 
manier om te overleven. Ik krijg wel beetje bij beetje meer plezier. Kon genieten van mooie dingen, de eerste 
sneeuwklokjes. Pimpelmeesjes die nestelden in mijn tuin. Muziek. 
 
In 2002 leer ik mijn huidige man kennen en in 2006 trouwden we. Het blijft bizar dat hij en zijn twee dochters 
Martine niet gekend hebben. Sterker nog, zijn jongste dochter is in juli geboren in het jaar dat Martine overleden 
is. 
 
Dan breekt 2013 aan. Emmy heeft last van haar been, is doorgestuurd naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen 
en eind januari heeft ze een afspraak voor de uitslag van de scan. Daar wordt de bodem onder onze voeten 
weggeslagen als de arts zegt dat Emmy kanker heeft. Uitzaaiingen in de longen en verdachte vlekjes in haar 
buik. Ze zal niet meer kunnen genezen. Er zijn wel behandelingen mogelijk om het leven te verlengen, chemo en 
bestralingen. Ze hoeft geen pijn te lijden, zegt de arts. Emmy vraagt heel timide hoe lang ze nog heeft. Met 
behandelingen misschien een jaar. Zonder behandelingen waarschijnlijk een halfjaar. 
“Nee, nee, nee! Niet Emmy, laat mij het maar hebben”. Het voelt net als toen de meisjes klein waren. Laat mij 
maar ziek zijn, bespaar mijn kinderen. Jammer genoeg werkt het zo niet. Ik kan het niet van Emmy overnemen. 
Hoe graag ik het ook wil. Dat hele jaar wordt Emmy alleen maar zieker. De bestralingen waren afschuwelijk. De 
chemo ellendig. Wat mis kon gaan, ging mis. In tegenspraak met wat de arts gezegd had, heeft ze wel pijn 
gehad. 
 
Uiteindelijk sterft ze, thuis bij haar huisdieren, moegestreden, op 16 december. De laatste dagen ben ik bij haar 
geweest. Ik heb haar steeds gezegd dat ik van haar hield, dat ze mocht gaan. Maar ze bleef knokken tot het 
moment daar was dat ze wilde sterven. Ik was erbij en hield haar hand vast. Het moment van overlijden is een 
van de mooiste dingen die ik ooit gezien heb. Ze ontspande, het vechten was voorbij, ze ging. 
 
Het overlijden van Martine was onverwacht, ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen. Dat was net zo 
vreselijk. 
Weer volgen dagen waarop van alles geregeld moet worden. Ik maak het echter veel bewuster mee. Wil dat ook. 
Ik wil niet opnieuw wegzakken in een waas. Voelen wat ik voel, hoeveel pijn dat ook doet. Ongemerkt voegt al het 
weggeduwde verdriet om Martines dood zich naadloos bij deze nieuwe pijn. Soms lijkt het niet vol te houden. 
Toch wil ik het aangaan. 
 
Hoewel alles anders is, zijn er overeenkomsten. De ontreddering, hulpeloosheid, onmacht, pijn, verdriet, alleen 
het ongeloof speelt niet mee. Ik heb een jaar de tijd gehad om te zien dat Emmy steeds zieker werd. 
De opleiding tot holistisch tekendocent, die ik in 2012 heb afgerond, heeft me veel steun gebracht. In de maanden 
na Emmy‟s crematie heb ik veel getekend en geschilderd. Dat was soms verhelderend, soms troostend. Om niet 
te vergeten hoe ik rouwde om beide dochters, ben ik ook gaan schrijven. Deze fragmenten van mijn rouw zijn 
gebundeld en uitgegeven onder de titel: “Twee dochters op een wolk”. Ik wil hiermee andere ouders tot steun zijn. 
Hoe verschillend onze ervaringen ook zijn, er zijn veel overeenkomsten. Er- en herkenning van ons verdriet. 
Weten dat niets gek is, met het overlijden van je kind staat immers heel je wereld op zijn kop. 
 
Ineke Oosthoek 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasthi Voss is uitvaartverzorger van Monuta-uitvaartverzorging te Den Haag. Ze heeft haar ervaring als 
uitvaartverzorger opgeschreven aan de hand van de volgende 
vragen: 
 
Heb je als uitvaartverzorger of privé te maken gehad met uitvaart van een kind ? 
“Ja, ik heb als uitvaartverzorgster al eens te maken gehad met een uitvaart van een kind, namelijk een levenloos 
geboren baby. Tijdens de zwangerschap van dit kindje was al duidelijk dat er een grote kans was dat hij niet 
levensvatbaar zou zijn. Toen ik deze overlijdensmelding kreeg, had ik een brok in mijn keel. Ik heb voordat ik bij  
Monuta kwam te werken in de kinderopvang gewerkt, waardoor ik veel ervaring heb met de eerste levensjaren, 
de onzekerheden en de bezorgdheid die dit meebrengt bij de ouders.   
 
Het overlijden van een kind is de angst voor elke ouder en het is onvoorstelbaar welke emoties hierbij komen 
kijken. Tijdens het regelen van de uitvaart had ik veel steun van mijn collega‟s. ik kon mijn verhaal kwijt wanneer 
ik ergens mee zat, waardoor ik sterk in mijn schoenen bleef staan voor de familie en hen de extra steun kon 
bieden in het regelen van een mooi en waardig afscheid.” 
 
Wat kan Monuta doen voor uitvaarten van kinderen en voor ouders van en overleden kind ? 
“Een tijd terug was ik op een verjaardag van een vriendin. Haar moeder vroeg aan mij wat voor werk ik deed en 
toen ik zei dat ik in de uitvaartbranche werkzaam ben kreeg ik gelijk een hoop vragen en verhalen op me 
afgevuurd van verschillende mensen. 
Daartussen zat ook een verhaal van een moeder die haar kindje kort na de bevalling was verloren. Ze wilde haar 
baby op een waardige manier begraven met een mooi afscheid er omheen. Ze vertelde dat ze geen fijne ervaring 
had met een uitvaartonderneming waarmee ze destijds in contact was gekomen. Ze kreeg van de medewerker 
van deze onderneming te horen dat ze een mandje bij de speelgoedwinkel kon halen om als kist te gebruiken. 
Deze opmerking ervaarde ze als een steek onder water en ze voelde zich niet serieus genomen. 
 
Dit soort situaties willen wij bij Monuta voorkomen. Allereerst staan wij klaar voor ouders en andere familieleden 
van het overleden kind. Wij hebben een luisterend oor voor de wensen van de ouders. 
Daarbij hebben wij verschillend diensten en producten, speciaal voor kinderen, zoals de rouwauto en de kist. 
Ook is er een mogelijkheid tot een 24-uur familiekamer voor de opbaring, zodat de ouders tot de dag van de 
uitvaart nog zoveel mogelijk bij hun kind kunnen zijn. Voor overleden baby‟s hebben we speciale hemeltjes die we 
boven de kist kunnen hangen. Ook verstrekken wij informatie over verschillende instellingen waar ouders terecht 
kunnen voor de begeleiding van het rouwproces, zoals rouw- en verliesverwerking Haaglanden.” 
 
Vashti Voss 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 



Mocht er behoefte zijn om op de inhoud van deze nieuwsbrief te reageren of wil je in contact komen met Paul 
Stolwijk of een van de auteurs van deze nieuwsbrief dan kan er via mail gereageerd worden: 
 
Paul Stolwijk 
Linkedin: Rouwpastoraat p.stolwijk 
Of p.stolwijk@online.nl 
 
Op de volgende websites is betrouwbare informatie te vinden over rouwen na verlies van een kind: 
 
www.oudersoverledenkind.nl  
www.oudersenzo.nl 
www.achterderegenboog.nl 
www.oudersvanwiegedoodkinderen.nl 
www.InfoNU.nl 
 Zie: Mens en gezondheid – kinderen:  
artikel: Je kind is overleden, wat kan je verwachten? 
www.Steunbijverlies.nl 
 (Stichting Landelijk Steunpunt Verlies)  
www.Humanitas.nl 
 

Miranda, mama van Joël* en Jaimes  

mailto:p.stolwijk@online.nl
http://www.oudersoverledenkind.nl/
http://www.oudersenzo.nl/
http://www.achterderegenboog.nl/
http://www.oudersvanwiegedoodkinderen.nl/
http://www.infonu.nl/
http://www.steunbijverlies.nl/
http://www.humanitas.nl/


Column Arianne 

Aan de slag met je verlies 

 

 

 

 

De mensen die al langer bij Lieve Engeltjes aangesloten zijn, hebben in de diverse edities van Gedeelde 

Gedachten al heel wat mooie initiatieven voorbij zien komen. Initiatieven van mensen die vormgeven aan verlies. 

Hoewel ik persoonlijk nog niet zo lang onderdeel ben van Lieve Engeltjes, heb ik wel een aantal oudere edities 

van Gedeelde Gedachten nagelezen. Daarin kwam ik bijzondere mensen tegen. Wat mij opvalt is dat veel van 

deze initiatieven voortvloeien uit persoonlijk verdriet. Moeders die zelf een kind verloren, jongeren die een broer 

of zus verloren. Mensen die in het proces van het verweven van dat verdriet in hun leven hun handen lieten 

werken, prachtig om te zien! 

 

Voor deze editie van Gedeelde Gedachten had ik contact met Esther, ook zij is zo‟n moeder. Uit het verdriet om 

het overlijden van hun zoon Jelte kwam een prachtig gedenkbeeld tevoorschijn. Esther maakte haar zoon 

tastbaar, zodat ze hem ook nu nog kan aanraken en koesteren. Dat koesteren leidde tot de geboorte van 

„KoesterKunst bij verlies‟, waarbij ze anderen wil helpen om vorm te geven aan hun verlies. 

 

Ik kijk eens rond in mijn huiskamer. Ook wij hebben dit gedaan, vormgeven aan ons verlies. In onze huiskamer 

staat een prachtig gipsen beeld, het zijn de vier handen van onze vier gezinsleden. Ernaast staan nog twee 

mooie gipsafdrukjes: het handje en het voetje van Aimée*. Regelmatig leg ik mijn vinger in haar handje en streel 

de vertrouwde lijntjes. Het is háár handje, zo voelt ze even heel dichtbij.  

 

Op mijn werkplek thuis staat een troostknuffel met haar foto, die ik heb gekregen van 

andere lieve moeders. Hij is gemaakt voor Julian, maar stiekem vind ik het heerlijk om 

zelf mijn hand over de knuffel te laten glijden en even het neusje van Aimée* aan te 

tikken. 

Een aantal weken geleden hebben mijn man en ik een nieuwe ring om onze vinger 

geschoven. In de ringen is een deel van het voetafdrukje van Aimée* gegraveerd. Wij 

weten wat deze ringen symboliseren. Het valt anderen niet direct op, maar zo is ons 

meisje heel dichtbij ons.  

 

Iedereen zoekt naar vormen om uiting te geven aan zijn of haar verdriet. Misschien heb jij wel een prachtige plek 

in de woonkamer ingeruimd, waar alles draait om jouw kind. Of je hebt ergens een bijzonder symbool gevonden, 

waarvan niemand weet dat jij er jouw kind in ziet, maar waardoor jij het altijd kunt koesteren. 

 

Door afscheid te nemen van je kind verander je voorgoed. Er is een nieuwe fase in je leven aangebroken: een 

leven met je, vaak onzichtbare, kind. Misschien dat er daarom zoveel mooie initiatieven ontstaan. Onze kinderen 

mogen zichtbaar zijn en blijven in ons leven. Voor ons horen ze er „gewoon‟ bij. Aimée heeft mijn leven totaal 

veranderd; door haar geboorte, maar veel meer nog door haar overlijden. Dankzij haar durf ik vorm te geven aan 

míjn verlies, durf ik te zoeken naar míjn talenten. Zij liet mij mijn hart leegschrijven, waardoor er dit najaar een 

prachtig boek over liefde en loslaten verschijnt. Zij laat me in het diepe springen en mijn droom volgen om 

freelance tekstschrijver te worden. Door haar te verliezen, heb ik gevoelsmatig niets meer te verliezen.  

 

Wil jij graag vormgeven aan jouw verlies? Blader dan al die edities van Gedeelde Gedachten maar eens door. 

Grote kans dat je iets vindt dat bij jou past!  

 

 

 

Arianne,mama van Julian en Aimée* 

 
  



Ligatura  
Tekeningen met een hart(je)     

Soms is het leven hard. Ondraaglijk. Onaanvaardbaar.  
Als een kind er plots niet meer is...  
 
Els Leclercq creëert bijzondere tekeningen om een leven lang te koesteren.  
Geen kruisjes en geen verdriet, geen zwarte of donkere wolk, geen afscheid, maar een hoopvol nieuw 
verhaal, met een hart van poëzie en een hoofd vol fantasie. 
Haar rouwtekeningen dompelen je onder in een unieke wereld van kleurige verhalen en toont onze 
sterrenkindjes in hun allermooiste avonturen.  
Ver weg of toch ook heel dichtbij... 
  

 
Bink(je) 

Stoer maar met een klein hartje 
 
Op 31 mei 1976 wordt Els geboren. Ze heeft een aangeboren fascinatie voor letters, woorden en 
tekeningen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze al op zesjarige leeftijd wekelijks naar de 
Academie & Vaktekenschool in Temse gaat. Na het volgen van alle voorbereidende jeugdklassen start  
ze op haar vijftiende met „reclamekunst & illustratie‟ bij Hugo Meersman. Ze volgt er les tot het einde, 
tot Hugo met pensioen gaat. Gedurende negen jaar is hij haar grote leermeester en ze krijgt van hem 
een uitmuntende opleiding, met de nadruk op een perfecte techniek in aquarel en gouache. Hugo is 
een meester in zijn vak, evenals zijn inmiddels bekende nageslacht: Marijke Meersman, illustratrice 
van kinder- en jeugdboeken, Karl Meersman, cartoonist bij Trends & Knack, en Ben Meersman, 
illustrator en designer. 
 
Na de middelbare school is Els vastberaden en wil ze van haar hobby haar beroep maken.  
Daarvoor gaat ze in Antwerpen verder 'Beeldende kunsten, optie grafische - en reclamevormgeving' 
studeren.  
Tijdens haar eerste jaar in Antwerpen ontmoet ze Paul  Bortier,die kalligrafie doceerde als 
voorbereiding op typografie. Deze ontmoeting is bepalend voor haar verdere carrière, hij wordt dan 
ook haar tweede grote leermeester die haar een voortreffelijke opleiding geeft.  
Helaas is ook dit mooie liedje van korte duur, want meneer Bortier gaat aan het einde van dat jaar met 
pensioen. Daar gaat haar lievelingsvak...  
Als afscheid geeft Paul Bortier een overzichtstentoonstelling van zijn artistiek werk. Wat Els daar ziet, 
overtreft haar grootste verbeelding. Haar mond valt open van verbazing; ze ziet Kunst, maar dan met 
letters... 
Twee meesters op pensioen, maar Els heeft genoeg in haar rugzakje! De letters en de potloden 
hebben haar gebeten en zouden haar nooit meer loslaten.  
     

 
Sterren kijken 

Hoe ver ik ook ben, ik blijf naar mijn sterren kijken... 



Aanvankelijk is haar werk ofwel illustratief, of kalligrafisch, of typografisch, of grafisch. Ze heeft 
immers al deze vakken afzonderlijk geleerd. Langzamerhand beginnen deze vier disciplines echter 
door elkaar te vloeien: illustratie en kalligrafie, tekst en beeld. Het is als een puzzel die klopt: Els 
heeft haar ding gevonden. In april 2001 organiseert ze haar eerste grote solotentoonstelling. Het is 
een enorm succes, waardoor alles in een stroomversnel ling komt.  
Daar Els de ideale job nergens zou vinden, moet ze hem zelf creëren.  
Daarom stopt Els met voltijds werken en begint ze haar eigen grafisch bureau. "Ligatura" wordt 
geboren.  
Haar werk wordt een ligatuur tussen grafische vormgeving, kalligrafie , typografie en illustratie: een 
mix van artistiek en commercieel werk en een combinatie van het lay -outen van boeken en magazines 
enerzijds en haar eigen collectie wenskaarten en geschenken anderzijds.  
  
In 2016 besluit Els om zich opnieuw te beperken tot illustratief werk, geboortekaartjes, boekillustraties 
en rouwtekeningen. Ligatura wordt een stukje kleiner gemaakt, het stukje Ligatura waar Els haar hart 
echt ligt. 
 

 
Ik mis je 

Zonder woorden 
 
Els maakt twee soorten tekeningen: het "vrij artistiek werk" en de bestellingen.  
Bij het vrij artistiek werk doet Els gewoon haar zin. De tekeningen zijn te koop zoals ze zijn. 
Elke tekening uit het vrij artistiek werk kan aangepast worden aan jouw wensen.  
Naast het vrij artistiek werk, kan er eveneens een tekening op maat uitgewerkt worden:  
 
Jouw sterrenkindje in zijn/haar eigen verhaal!   

Aan deze werkwijze gaan vele gesprekken vooraf tussen de ouders. 
Els luistert naar de ouders, geeft input, wakkert hun fantasie aan. Zij kiezen en Els vertelt hen wat mogelijk is. 
Samen komen ze tot een idee en dan kan de tekening voltooid worden. 
Els haar tekeningen zijn mooi, teder, liefdevol en kleurrijk. Het zijn geen donkere rouwtekeningen. Haar 
tekeningen spreken voor zich, er hoeft geen uitleg aan gegeven worden.  
 

 
Hemels Water 

Een regen van hartjes stuur ik jou, lieve mama <3 
 

Voor meer informatie of meer voorbeelden van tekeningen kan je terecht op de website: 
https://tekeningenmeteenhartje.jouwweb.be  
 



Els, erg bedankt om ons te laten kennis maken met jouw tekeningen met een hart(je). 
    

  Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 

  



Volwassenboek  
Noem mijn naam  

Titel:  
Noem mijn naam 
Leven met de dood van een kind 

Auteurs:  
Marinus van den Berg en  
Daan Westerink 
 
ISBN: 978-94-92093-28-8 
 
Uitgeverij: Adveniat Geloofseducatie B.V. 
 
 
 
 

 
 

 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
Laat mijn naam zijn als een keten. 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
O, noem mij bij mijn diepste naam. 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
Neeltje Maria Min 

 

Het boek „Noem mijn naam‟, een bundeling van verhalen en gedichten, is verschenen in september 2016. Het 

boek bevat teksten voor en over (groot)ouders van een overleden kind. Het boek is samengesteld onder leiding 

van Leo Fijen. Naast teksten van Marinus van den Berg en Daan Westerink bevat het boek ook teksten en 

gedichten van andere rouwdeskundigen, als Manu Keirse, Riet Fiddelaers-Jaspers, Johan Maes, e.a.  

 

Het boek bevat verhalen en gedichten rondom de titel „Noem mijn naam‟. Het benadrukt hoe belangrijk het is dat 

de namen van onze overleden (klein)kinderen genoemd blijven worden. Niet alleen door ons, maar ook door de 

mensen om ons heen. 

Daarnaast is het boek een roep aan de omgeving van deze ouders en grootouders om naast hen te (blijven) 

staan, om met hen dat grillige pad van rouwverwerking te bewandelen. 

 

Een boek om er zo nu en dan bij te pakken om een verhaal of gedicht te lezen. 

 

 

 

Arianne, mama van Julian en Aimée* 

  



Kinderboek 
De Wensbloem 
 
Titel:  
De Wensbloem 

Auteurs:  
Nathalie Slossen  
Rocio Del Moral 
 
ISBN: 9789462344983 
 
Uitgeverij: Abimo 
 
 
 
 

 
 
Amper een paar dagen na Kago’s verjaardagsfeest gebeurt er een vreselijk ongeluk. Snuiters vriend was op het 
verkeerde moment op de verkeerde plek en nu is hij dood. Plots moet het leven verder zonder Kago en dat valt 
niet mee voor zijn vrienden. 
 
Door het ongeluk kijkt Snuiter anders naar de dingen om hem heen. Hij is bang om te gaan slapen en vraagt zich 
af of het misschien misging door de wensbloemen die hij Kago voor zijn verjaardag gaf? Gelukkig brengt de wijze 
Oehoe raad … 
 
Het is een verhaal over afscheid nemen, over de rituelen die er bijhoren, over de gevoelens die kinderen kunnen 
hebben bij een plotse dood van een vriendje. In dit boek komt het afscheid heel plots, geheel onverwachts. Voor 
kinderen is dit heel moeilijk te vatten en dikwijls gaan ze bij zichzelf de schuld zoeken en weten ze niet hoe er 
mee om te gaan. Ze vinden het ook heel moeilijk om erover te praten. Toch is dit voor kinderen heel belangrijk. 
Op het einde van het boek staan een heleboel "oehoe" tips die kunnen helpen bij verlies en rouw. Het zijn echt 
heel bruikbare tips en samen met het kind kan men op zoek gaan naar troost, aanvaarding en verwerking van het 
verlies. 
De wensbloem is een heel ontroerend verhaal voor kinderen vanaf 4 jaar, dat hen helpt om vat te krijgen op hun 
gevoelens die een sterfgeval met zich kan meebrengen. 
    

Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sponsorartikel  

Bosch Glaskunst  

 
Bosch Glaskunst BV in Zoetermeer is gespecialiseerd in glasbewerking in de ruimste zin van het woord. Sinds 
1996 vervaardigen Michel en Yoël van den Bosch, broers en oprichters van het ambachtelijke bedrijf, 
naamborden en bewegwijzering. Al snel breidden zij het assortiment uit met het ontwerpen en vervaardigen van 
bijzondere grafmonumenten en asbestemmingen, zoals urnen, as-objecten en as-sieraden. De kracht van Bosch 
Glaskunst is dat alle producten van glas snel en op maat worden geleverd. 
 

 
 
Met een eigen team van ontwerpers en glaskunstenaars maken ze alles zelf. Vanaf de eerste schets aan de 
tekentafel tot aan de daadwerkelijke plaatsing.  
 
Voor het bewerken van glas wordt er gebruik gemaakt van de meest geavanceerde productietechnieken zoals 
glas vervormen, snijden, slijpen en lagen. Maar ook de ambachtelijke technieken voor glasbewerking zoals fusen, 
zandstralen, emailleren en brandschilderen zijn mogelijk. Zo zijn ze in staat om letterlijk alles te maken van glas. 
Zolang het maar persoonlijk, bijzonder en uniek is. 
 

 
 
Bij Bosch Glaskunst is het altijd mogelijk om actief mee te helpen. Zo kan men in de showroom & atelier in 
Zoetermeer zelf ontwerpen maken en van het productieproces tot aan de plaatsing een eigen bijdrage leveren. 
Zelf doen en meehelpen is geschikt voor jong & oud.  
 
Naast de omlijnde opdrachten worden er ook kunstwerken gemaakt. Deze kunstwerken worden gebruikt in 
grafmonumenten, grafzerken en gedenktekens.  
 

 
 
Al jaren steunt Bosch Glaskunst Lieve Engeltjes. Hieronder vertelt Michel waarom: 
“Wij steunen veel maatschappelijke doelen. Waarom we voor Lieve engeltjes gekozen hebben? In mijn werk merk 
zie ik veel verdriet, de grafmonumenten die wij maken zijn vooral voor kinderen. Vaak geef ik de families het 



website adres van jullie door. Ik denk dat het goed is dat er een plek is waar mensen die hun kind verliezen 
gezamenlijk met elkaar in contact kunnen komen. Zo kan de een de andere bijstaan. Wij helpen graag en hopen 
dat de exploitatie met de bijdrage makkelijker is.  
Ik ben vooral trots om Lieve Engeltjes te mogen ondersteunen”.  
 
Een woord van dank gaat uit naar Michel en Yoël voor hun steun aan Lieve Engeltjes! 
 

Miranda, mama van Joël* en Jaimes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedicht  

Voor Joël* 

 
Voor deze voor mij voorlopig laatste editie van „Gedeelde Gedachten‟ deel ik graag met jullie het gedicht dat wij 
hebben gebruikt voor het overlijdenskaartje van ons mannetje Joël*. 
 
 
 
 

Op een wolkje o zo hoog 
zit je lekker zacht. 

 
Kijk je naar de regenboog 
de maan die naar je lacht. 

 
Sterretjes blinken om je heen 

de zon verwarmt je huid. 
 

Je bent daarboven niet alleen 
je bent ons vast vooruit.. 

 

 

Ter nagedachtenis aan ons engeltje Joël* 

 

Miranda, mama van Joël* en Jaimes 

 

 


