Voorwoord
Lieve allemaal,

Stilaan nemen we afscheid van de zomer, van de vakantie. Vooral de maand augustus was een hele warme, hete
maand.
Corona strooide opnieuw veel roet in het eten, het laaide terug op en daarom werd vakantie vooral in eigen land
genomen met onze engeltjes in ons hart.
Voor sommigen al een aantal jaar geleden, voor anderen misschien de eerste keer. Ik herinner me nog de eerste
vakantie nadat we ons engeltje verloren hadden. Je wilt niet weg uit je gewone omgeving. Het liefst blijf je in je
eigen coconnetje zitten. Maar stilaan leer je dat, ook als je niet in je gewone omgeving bent, je engeltje toch altijd
bij je is, het zit in ons hart en gaat gewoon overal mee naar toe.
Het leven herneemt terug zijn gewone gangetje, in hoeverre dit mogelijk is door corona, scholen mogen terug
open of zijn al herbegonnen en zo werd het ook tijd voor een nieuw editie van ons magazine.
Ondanks de vakantie hebben we geprobeerd om mooie artikels te maken. Naast het voorwoord en woord van
het bestuur, hebben we ook beschuit met muisjes. Verder kan je kennis maken met een boek over Troost die
ertoe doet. We hebben nog een paar boeiende verhalen en een gedichtje. We sluiten het magazine af met
vermelding van al onze sponsors die LE steunen.
Lijkt het jou interessant om deel uit te maken van onze redactieploeg, om mee op zoek te gaan naar interessante
onderwerpen en hier iets over wilt schrijven, stuur dan een mailtje naar redactie@lieve-engeltjes.nl
We hopen dat jullie (h)erkenning vinden in onze artikels.

Een warme groet namens de redactie,
Bernadette, Deborah, Linda en Ellen
Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne

Woordje van bestuur.
Lieve leden van lieve engeltjes,
Voor u ligt weer een mooi exemplaar van het magazine Gedeelde Gedachten.
In de zomer maanden is hier weer hard aan gewerkt om met mooie verhalen te komen.
Achterin het magazine is een pagina opgenomen met onze sponsoren.
We willen ze graag speciaal weer belichten omdat het toch mede dankzij hun hulp is dat we met elkaar
kunnen schrijven binnen Lieve Engeltjes.
Ook een woord van dank aan al onze vrijwilligers die ook dit jaar weer hun uiterste best gedaan hebben om Lieve
Engeltjes mogelijk te maken.
Door het corona virus zijn we allen toch wat meer van elkaar verwijderd, maar gelukkig gaat het mail verkeer
gewoon door.
Wel is het jammer dat onze vrijwilligersdag daarom niet door kan gaan, maar we zullen in het
voorjaar van 2021 weer graag al onze vrijwilligers uitnodigen voor een mooie dag.
We hopen dat een ieder in deze zomer een mooie tijd gehad heeft want ook hier was veel flexibiliteit nodig om
naast ons gemis ook nog een goede invulling te geven aan onze vrije dagen.
Lieve groet het bestuur,
José, Ellen , Tineke en Ellen

Beschuit met muisjes
Alle bengels die binnen LE geboren zijn
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.

21 mei 2020, Yesse, zoontje van Ester Wilschut

EACH EGG A WORLD ONLINE
Ex-lieve engeltjes lid Adinda van ’t Klooster heeft als kunstenaar deze zomer een nieuw
internet kunstwerk onthult waar lieve engeltjes leden en ouders over de hele wereld die een
doodgeboren kindje hebben gehad aan mee kunnen doen.

Het kunstwerk is een digitale versie van de Each Egg a World inkt tekening die zij in 2017 maakte. Het
kunstwerk bestaat uit meer dan 44,000 stippen die samen een hoeveelheid vrouwelijke eicellen vormen, en deze
samen zijn weer ondergebracht in de basis vorm van een groot vogelei.
Iedere stip in het internet kunstwerk kan vernoemd worden naar een doodgeboren kindje. Dit kan gedaan worden
door de vader of de moeder van het kind, of door beide ouders samen. Een korte anonieme tekst kan worden
bijgevoegd om het kind op deze manier te gedenken. Tot nu toe hebben er al 130 mensen uit 14 verschillende
landen meegedaan. Men kan ook bepaalde zoektermen invulen om te kijken welke woorden het meest gebruikt
worden in de verklaringen. Het meest gebruikte woord in het woord ‘love’ wat wel 61 keer voorkomt. Het
kunstwerk is in het Engels om deelname voor een zo groot mogelijke groep te realiseren. Adinda die zelf
Nederlands is en in 2010-11 lid was in een van de lieve engeltjes groepen hoopt dat er veel Nederlandse ouders
aan mee zullen doen. Zij wil met dit kunstwerk de taboe op doodgeboorte doorbreken en het onderwerp
makkelijker bespreekbaar maken. Ook mensen die het niet zelf hebben meegemaakt kunnen de teksten lezen en
zien hoe dit een leven kan beinvloeden. Zij kunnen ook feedback geven op het kunstwerk via de site.

Om mee te doen ga naar: https://www.stillbornproject.org.uk/eacheggaworld/#signup
Om het kunstwerk te bezichtigen ga naar: https://www.stillbornproject.org.uk/eacheggaworld/#
Om feedback te geven op het kunstwerk ga naar: https://www.stillbornproject.org.uk/eacheggaworld/info/feedback/
Een toerende expositie van het grotere Still Born oeuvre van Adinda van ‘t Klooster over de thematiek van rouw
en doogeboorte vind plaats in Engeland en begint in Manchester in September 2020 en eindigt in Newcastle in
Juni 2021. Kunst workshops rond dit thema zijn ook onderdeel van dit project en worden op de website
bijgehouden: https://www.stillbornproject.org.uk/events/
Wellicht zullen er enkele via Zoom plaatsvinden en dus voor mensen uit de hele wereld beschikbaar zijn.
Wil je meer weten over dit project en zien hoe jij jouw kindje op deze manier kunt herdenken? Een video over hoe
het werkt staat hier: https://www.stillbornproject.org.uk/eacheggaworld/info/

Bosch Glaskunst

Bosch Glaskunst BV in Zoetermeer is gespecialiseerd in glasbewerking in de ruimste zin van het woord.
In 1996 begonnen Michel en Yoël, met het bewerken van glas. In eerste instantie begon men met glazen
naamborden te verkopen via schoenmakers en cadeau winkels.

Via die kanalen kwam er steeds vaker de vraag naar grotere plaquettes maar dan voor een kindergraf.
Grafmonumenten van glas bestonden niet echt, het idee dat mensen daar met hun verdriet gaan staan en zelf
iets maken, voelde voor hen niet goed. Om die reden zijn ze zelf gaan onderzoeken en besloten ze zich daarin te
gaan specialiseren.
In de loop der jaren hebben zij hun atelier uitgebouwd en de benodigde apparatuur aangeschaft. Daardoor
kunnen ze nu zeggen dat zij de glazen monumenten geheel op maat, naar wens van de familie, volledig zelf
maken. Dus echt vanaf het ruwe glas tot het eindproduct, zelfs het plaatsen doen zij in eigen beheer en daardoor
kunnen mensen ook elk moment kijken en eventueel mee helpen aan het monument. Samen met broers en
zusjes plaatsen, is voor Michel het mooist.

Liefdevol babygrafmonument in roze en wit van kristal plus met glazen vlinder voor Hailey.

Zij ontwerpen met eigen ontwerpers, zelfs de grafmonumenten en het gehele productie proces wordt gedaan met
medewerking van een kunstenaar of kunstenaars.
Met eigen glasblazers vervaardigen ze glazen urnen en asbestemmingen op maat. As in glas verwerken biedt
verrassende mogelijkheden. Geen glazen urn of asbestemming is hetzelfde. Eigenlijk omschrijven ze hun glazen
urnen en asbeelden van glas liever als een waar kunstwerk. Een bijzondere en blijvende herinnering die u graag
in het zicht zet en waar u elke dag naar wilt kijken.

Schitterend exclusieve mondgeblazen urn met een zwarte basis en een witte waterval.

Naast de omlijnde opdrachten worden er ook kunstwerken gemaakt. Deze kunstwerken worden gebruikt in
grafmonumenten, grafzerken en gedenktekens.

Bosch Glaskunst steunt Lieve Engeltjes en is sponsor hiervan. Hierbij vertelt Michel waarom ze Lieve Engeltjes
sponseren:
Lieve engeltjes is een stichting welke ik vanaf het begin dat wij glazen monumenten maak volg. Een mooi idee
om te weten dat jullie allemaal zelf een keer aan die kant gestaan hebben. Wij vinden het daarom belangrijk om
jullie te steunen.
Een woord van dank gaat uit naar Michel en Yoël voor hun steun aan Lieve Engeltjes en aan Michel voor dit
interview.

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

Oproep
Voorstellen van de verschillende groepen binnen LE

Lieve lotgenoten,
Zoals jullie weten bestaat Lieve Engeltjes uit verschillende mailgroepen.
Elke groep heeft zijn specifieke kenmerken zodat iedereen kan mailen met personen die in dezelfde situatie
zitten.
In de volgende nummers van ons magazine, willen we graag de verschillende groepen aan jullie voorstellen.
Graag willen we de verschillende groepen voorstellen aan de hand van verhalen van personen van die lijst.
Wie wilt zijn verhaal met ons delen?
Stuur een mailtje naar redactie@lieveengeltjes.nl

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

Boekrecensie
Titel:
Troost die ertoe doet
Verhalen over veerkracht bij verlies en verdriet

Auteur: Inez Lips en Cobi Klappe

ISBN: 978 94 6340 269 9

Uitgeverij: Damon

Verdriet en gemis als gevolg van een handicap, een liefdeloze jeugd, bij een vernederende scheiding, of wanneer
je je vaderland noodgedwongen moet verlaten. Aanhoudende pijn veroorzaakt door de dood van een kind, zoals
bij het schrijversechtpaar A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, na het overlijden van hun enige kind
Tonio. Verbijstering en shock bij de nabestaanden van Antoine en zijn gezin, slachtoffers van de MH17-ramp. Hoe
slagen mensen erin om overeind te blijven en verder te gaan?
'Troost die ertoe doet' illustreert wat troost kan betekenen bij het loskomen uit de beklemming van droefenis, om
de schoonheid om ons heen weer toe te laten en de verlorene of het gemis een nieuwe plaats in ons leven te
geven. Troost in brede zin komt aan daarbij aan bod. Welke rol spelen bijvoorbeeld sociale media bij troost?
Kunnen dieren en robots troosten? Wat is de troostende werking van liefde, geloof, kunst, sport en
genotsmiddelen?
Getroffen door het intense verdriet van de ander, gingen Inez Lips en Cobi Klappe op zoek naar troost die ertoe
doet. Het resultaat is een boek met meer dan 40 verhalen waarin mensen getuigen van hun persoonlijke
ervaringen met verdriet, verlies en rouwverwerking en van datgene wat hun daarbij bijzondere bemoediging gaf.
Het boek heeft me enorm verrast door de verscheidenheid van troost zoals troost zoeken bij huisdieren, troost
vinden bij lotgenoten, troost vinden in de zorg voor anderen, troost vinden in het schrijven, troost vinden in de
kracht van rituelen en geestelijke vrijheid.... Zo zijn er nog vele mogelijkheden waar men troost zoekt en vindt. De
verschillende verhalen en de verschillende vormen van troost maken het boek heel boeiend om te lezen.
De verschillende verhalen zijn heel uiteenlopend en tonen aan dat mensen, die op de een of andere manier met
verdriet geconfronteerd worden, troost gaan zoeken in verschillende elementen.
Hoe verschillend de mensen ook zijn, in ieder verhaal maken de mensen het nodige mee en die ervaring van pijn,
verlies, afscheid, roept de behoefte op aan troost. Troost die verlichting brengt, goede troost waaruit de mensen
kracht putten om verder te gaan met hun leven.
Wat duidelijk in het boek naar voor komt is dat troost het verdriet niet oplost. Het verzacht de pijn en geeft de
mensen moed om verder te gaan.
In het laatste hoofdstuk wordt troost meer uitgediept en worden er adviezen gegeven om op een juiste manier
met mensen, die verdriet hebben, om te gaan. De inzichten die hier vermeld worden vatten de inhoud van de
mooie, moedige interviews samen.
Ook hier worden adviezen gegeven om op de juiste wijze met mensen in verdriet om te gaan.

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

Gedicht
De jaren gaan verbazend snel voorbij,
Dat voelt als verder weg van jou,
En soms als gister,... en 't overvalt 't mij!
Altijd maar die kleine beetjes afscheid,
Herinneringen door spulletjes van jou,
Die me ff doen denken aan onze kleine lieve meid!
Ik ruim wat op, en doe eens wat weg,
Alles voorzichtig gedoseerd,
En dan nog enkel en alleen als ik het zeg!
Nu was de tafel, waarop jij hebt gestaan, aan de beurt,
Voor je mama 'n nieuwe werkplek,
Dus ik heb gelukkig niet al te lang getreurd!
Wel als herinnering 'n stuk ervan bewaard,
Dat wordt 'n stoere plank aan de wand,
Met spulletjes van jou, die ik heb opgespaard!
Het is niet erg, het is zelfs oké,
Verdriet en afscheid horen immers bij het leven,
En soms valt het gewoon heel even niet mee!

Monique, mama van Murphy, Mabel* en Muraya.
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