Voorwoord
Omwille van Covid 19, is het een heel droevige, trieste, misschien eenzame winter geweest. Niemand kon je
knuffelen met de feestdagen of als je het moeilijk had. De enige manier om toch wat troost te vinden in deze heel
moeilijke tijd was en is de mail en de gsm.
Maar toch maakt de winter stilaan plaats voor de lente. Er zijn zoveel tekenen die de lente aankondigen, het blijft
langer licht, het zonnetje schijnt, de krokussen staan volop in bloei en hier en daar zie je al een paasbloempje in
bloei staan. Stilaan ontwaakt de natuur uit zijn winterslaap. Korte donkere dagen maken plaats voor langere lichte
dagen. Het voorjaarszonnetje verwarmt ons.
Anderzijds komen er verschillende feestdagen aan waarin het gemis van ons kindje zo voelbaar is: Pasen zonder
paaseitjes, Moeder- en Vaderdag zonder ons engeltje...
Voor deze editie is de redactie weer flink aan de slag gegaan om een mooi magazine neer te kunnen zetten,
bedankt iedereen voor jullie inzet.
Hierin kan je o.a. lezen hoe het is en was om de feestdagen door te brengen zonder ons engeltje. Er wordt een
sponsor en een lijst van Lieve Engeltjes voorgesteld. Verder vinden jullie ook de gewone artikels zoals een
boekrecensie, een gedicht.
Ook dit keer hopen we ouders steun en (h)erkenning te bieden met het lezen van het magazine, want soms zegt
schrijven inderdaad meer.

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

Voorwoord van bestuur.
Lieve belangstellenden van lieve engeltjes.
Voor jullie ligt het nieuwe magazine Gedeelde Gedachten.
Er zijn weer met veel zorg en toewijding, door vele vrijwilligers, mooie
stukken geschreven. Daarvoor willen wij ze namens het bestuur hartelijk
danken.
Fijn dat er een groep enthousiaste vrijwilligers deze taak op zich
wilt nemen en dit magazine toch goed weten te vullen.
We hopen daarom ook dat jullie tijd kunnen vrij maken om dit magazine
door te lezen.
Heel veel leesplezier en een warme groet
het bestuur van Lieve Engeltjes.

Beschuit met muisjes
Alle bengels die binnen LE geboren zijn in september, oktober en november 2020
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.

11 oktober 2020, Eef, dochtertje van Linda

De eerste feestdagen zonder onze dochter
In april 2020 verloor Daisy haar dochtertje Jill*. Bernadette verloor haar dochtertje
Anique* in juni 1986.
Beiden vieren de feestdagen zonder hun dochtertjes, voor Daisy de eerste keer en voor
Bernadette reeds 34 jaar.
Sinterklaas, een kinderfeest. Het zou de eerste sinterklaas van onze dochter zijn geweest. Zij zou er weinig van
gemerkt hebben en de betekenis niet kennen, maar voor ons zou het de eerste sinterklaas zijn als gezin. Een
traditie die in ons stamgezin belangrijk was en een traditie die we vanaf dit jaar met ons eigen gezin konden
vormgeven. Maar in plaats van cadeautjes kopen voor elkaar en sinterklaasliedjes zingen is het bij ons akelig stil
en leeg. Geen kindje in huis, dus geen sinterklaas die langs komt. De gedachte aan al die vrolijke kinderen en
gelukkige ouders doet pijn. Natuurlijk zijn er genoeg huilende kinderen en overbelaste ouders met sinterklaas,
maar in mijn hoofd is iedereen blij en gelukkig. Zij hebben een gezin, zij hebben een kindje om voor te zorgen, zij
hebben een reden om blij en gelukkig te zijn. De sinterklaas brengt ons ook iets dit jaar; het benadrukt onze legen
handen.
En de dag van sinterklaas kreeg ik toch nog een mooi cadeautje. Een J chocoladeletter van een vriend en een
bericht van een lotgenote met de volgende tekst:

Sint Niklaas heeft nooit een cadeautje gebracht voor ons dochtertje Anique*. Bij haar eerste Sint Niklaas werd er
helemaal niet gedacht aan haar, niet aan een cadeautje en er werd ook niet stil gestaan bij het feit hoe moeilijk dit
voor ons was.
De volgende jaren is dit helaas zo gebleven..
Kerst, een familiefeest. Maar ik heb niets te vieren. We zouden met z’n drietjes moeten zijn, maar tegen de
verwachting in zijn we nog steeds met z’n tweetjes. Ik zie het zo voor me: ieder gezin zit knus samen in een warm
huis met een kerstboom te genieten van elkaar. En wij voelen alleen maar dat gemis. Het is geen moment van
vreugde, het is een moment van overleven. De kerstdagen doorkomen in plaats van de kerstdagen vieren. Elke
kerstboom, lichtversiering en kerstliedjes confronteren mij met dit feit.
Aan beide kanten van de familie hebben al onze broertjes en zusjes het afgelopen jaar een kindje gekregen. Wij
zijn de enige die papa en mama zijn geworden zonder te kunnen zorgen. Samen kerst vieren en toekijken hoe
iedereen voor zijn kindje zorgt is te pijnlijk. Samen weg gaan met de kerstdagen is ook geen optie, want in
verband met corona is alles gesloten. We besluiten er samen het beste van te maken. Geen kerstboom, want dat
is te confronterend. Maar wel een roze kerst. Voor de kerst verf ik een aantal kerstversieringen roze en versier ze
met haar naam en geboortedatum. Ook haar symbolen gebruik ik, zoals hartjes, sterretjes, vlinders en een
eenhoorn. Deze kerstversieringen krijgen een prominente plaats, zodat ze voor ons gevoel heel dichtbij is.

We nodigen kinderloze vrienden uit om te komen eten en zo lukt het ons om de kerstdagen redelijk door te
komen.
Ook de kerstdagen hebben voor ons nog een cadeautje in petto. Van lotgenoten kreeg onze dochter een
eenhoorn-knuffeldoekje en een kaars. Van een goede vriend kreeg ze een roze lantaarn en van familie een
kerstbal met haar naam erin. Zo fijn als mensen aan haar denken en dat op deze wijze laten zien.

Kerstmis is ook voor ons een familiefeest.
Normaal komen we met al de kinderen en kleinkinderen samen. Helaas was het dit jaar anders dan de vorige
jaren. Gezellig samen zijn was door de corona onmogelijk.
Ik herinner me nog, de eerste jaren na het overlijden van Anique*, werd Kerst gevierd samen met mijn andere
zussen en hun kinderen. Aan Anique* werd helemaal niet gedacht, ze werd doodgezwegen. Niemand die vroeg
hoe het met ons ging. Ze was er niet meer, dus hoorde ze er ook niet bij. Dit was ons stille verdriet. Verdriet is er
nog steeds met deze dagen, maar dit heeft stilaan plaats gemaakt voor gelukkig zijn, samen met haar.
Cadeautjes hebben we nooit voor haar gehad, maar toch is ze nu zo aanwezig met Kerstmis..
We hebben 2 kerstbomen staan. In de ene kerstboom hangen kerstballen met op elke kerstbal een foto van een
kleinkindje, eentje met een foto van een wit vlindertje, symbooltje voor Anique* en een kerstballetje gevuld met
sterren voor het kindje dat mijn jongste dochter verloor op 12 weken zwangerschap.
De andere kerstboom wordt versierd met witte vlinders en er hangt een sterretje in. Dit noem ik mijn
herinneringsboompje.
Bij Anique* haar plekje staat een mini-kerstboompje met lampjes in en versiert met vlinders. Er staan
verschillende kaarsjes bij die regelmatig worden aangestoken en die zeker branden als er bezoek is. Op deze
manier zijn onze sterrenkindjes altijd bij ons en dat voelt heel goed.
In de loop der jaren hebben we van de kinderen wel cadeautjes gekregen die ons enorm herinnerde aan Anique*.

Nieuwjaar, het afsluiten van 2020 en een nieuw jaar. Een mooi jaar, omdat onze dochter geboren is. Een
verschrikkelijk jaar, omdat onze dochter overleed. Een jaar dat ik niet wil afsluiten. Een jaar dat ik dicht bij me wil
houden, omdat 2020 haar geboortejaar is. Ik wil dat niet achter me laten. Ze is het belangrijkste dat ik heb en niet
heb. En ik wil geen nieuw jaar. Ik wil het afgelopen jaar overdoen, maar dan met een ander einde. Een einde
waarin ik onze dochter vasthoud, knuffel en kus. Maar de tijd kunnen we niet terug draaien, hij gaat alleen vooruit.
Steeds verder vooruit, terwijl ik stil wil staan vanaf het moment dat ik mijn dochter in mijn armen houd.
Een nieuw jaar, waarin we alles meenemen van het afgelopen jaar en de voorgaande jaren. Een nieuw jaar dat ik
met angst tegemoet treed, omdat ik niet weet wat het gaat brengen. Nog meer pijn of misschien wel een sprankje
hoop…..
Zo ook met Nieuwjaar, alle lampjes en kaarsjes branden als teken dat zowel Anique* als het sterrenkindje van
mijn dochter erbij horen.
Op oudjaar, wat we meestal met ons 2 vieren, sta ik even stil bij het voorbije jaar. Weer een jaar voorbij zonder
haar, maar wel een jaar waarin ik haar heel dikwijls bij mij voelde, een jaar waarin ze mij steunde als ik aan het
piekeren was over de tweelingzwangerschap van onze dochter, die niet zo eenvoudig was. Ik voelde echt haar
steun en de moed die ze me gaf om toch in een goede afloop te geloven. De vreugde die we dan samen voelden
toen de 2 kleine meisjes geboren werden en alles goed was. We zijn samen dit moeilijke jaar doorgekomen. Ze is
dan niet in het echt bij ons, maar weel heel dicht bij ons, ze zit altijd in ons hart en dat voelt heel goed. En zo
gaan we dan weer samen een nieuw jaar tegemoet.

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

Een sponsor in de kijker! ===>> Ter Zake Excel.
Ter Zake Excel
Ter Zake Excel doet van alles op het gebied van Microsoft Excel, zoals cursussen en maatwerk oplossingen.
Denk bijvoorbeeld aan een projectplanning, een begroting of een risicoanalyse voor je bedrijf. Ter Zake Excel
heeft een aantal gratis sjablonen ontwikkeld die tijd besparen en overzicht bieden. Jort van Woggelum is eigenaar
van Ter Zake Excel en werkt er nu ruim 10 jaar met heel veel plezier. Ondertussen zijn de activiteiten uitgebreid
en bestaat er ook Ter Zake Kwaliteit en doet hij verschillende interim opdrachten.

Foto: Een Excel cursus.

Ruim 8 jaar geleden ging Jort op zoek naar goede doelen om te sponsoren en kwam via internet de stichting
Lieve Engeltjes tegen en hij had er gelijk een klik mee. Op de eerste plaats omdat het een kleine organisatie is
dat geleid wordt door vrijwilligers. 'Dus je weet gelijk dat je geld goed besteed wordt en niet naar een zeer goed
betaalde directeur gaat’, vertelt Jort aan de telefoon.
Daarnaast heeft hij ook een persoonlijke band met de stichting Lieve Engeltjes. Op 20 januari 2009 is zijn zus na
een zwangerschap van 24 weken bevallen van een kindje dat kort erna overleed. Een meisje dat nu 12 jaar oud
had kunnen zijn. Het is iets wat je nooit vergeet. En hij zag en merkte ook dat zijn zus veel verdriet had om dit
verlies. Gelukkig kon zijn zus hier goed over praten met anderen. En we hebben het er ook samen nog af en toe
over en dat is fijn. Mijn zus heeft in de tussentijd twee gezonde kinderen gehad. Twee jongens maar voor haar
gevoel is er bij haar gezin altijd een meisje tekort.
En daarom steun ik de stichting Lieve Engeltjes, zodat deze stichting nog lang steun kan bieden aan ouders die
hun kind verloren hebben.
Een woord van dank gaat uit naar Jort van Woggelum voor zijn steun aan Lieve Engeltjes en voor dit interview.
Shanti, mama van Pepijn*

Lijsten Lieve Engeltjes
Door Linda, mama van Sven*
Zoals de meesten van jullie zullen weten biedt Lieve Engeltjes al heel lang steun aan ouders van overleden
kinderen door verschillende maillijsten. Deze lijsten worden ondersteund door vrijwilligers die hulpgans zijn op de
lijsten. Naast de algemene maillijsten, zijn er ook speciale lijsten zoals bijvoorbeeld lijsten voor ouders van wie het
al langere tijd geleden is dat zij hun kind zijn verloren, lijsten voor ouders die opnieuw zwanger proberen te
worden na het verlies van hun kind, lijsten voor ouders die een kindje verwachten nadat zij hun kind zijn verloren
en lijsten voor ouders die helaas geen kindje in hun armen hebben. In deze rubriek komt een hulpgans aan het
woord bij zo’n bijzondere lijst.
Dit keer is het woord aan Hetty Klomp. Zij is hulpgans bij de speciale lijst Eindelijk tastbaar, voor ouders bij wie
het verlies al langer geleden is en bij de speciale lijst Bengel op Komst, voor ouders die een kindje verwachten na
hun verlies.

Dag, ik ben Hetty Klomp, 58 lentes jong en getrouwd met Marti. Samen zijn wij de trotse ouders van Iris* en
Sascha. Iris* is in 1993 overleden aan wiegendood.
In 2004 zocht ik op engeltjes overleden kinderen en kwam toen met Lieve Engeltjes in aanraking, een
openbaring! Ik was absoluut niet de enige! Ik kwam terecht op ET 01, eindelijk tastbaar, een lijst voor mama’s
waarvan het al langer geleden is dat hun kindje overleden is. Zelf heb ik nog wel wat tastbare herinneringen aan
Iris*, maar andere moeders op de lijst hebben soms niets, niet eens erkenning…..
Twee jaar geleden is dat gelukkig veranderd en hebben sommigen hun kindje nog kunnen bijschrijven. Na 6
maanden werd ik gevraagd gans te worden op deze lijst. Dat doe ik al bijna 17 jaar! Deze lijst is rustig qua
mailtjes, de meeste moeders zijn wat ouder en het mailen via de site is lastig. Daarom hebben we ook een FB
pagina, voor sommigen is dat makkelijk met antwoorden.
Twee jaar geleden op een dag van Lieve Engeltjes hoorde ik dat er gebrek aan ganzen was, op de lijst BOK,
Bengel op komst. Daar heb ik ook wel affiniteit mee, ik weet hoe moeilijk het is van een zwangerschap te kunnen
genieten en hoe spannend het is, zwanger zijn na je engeltje…..
Deze lijst draait zichzelf, het enige wat ik doe zijn kaart aanvragen maken, de moeders mailen veel en vaak met
elkaar, sommigen zijn in dezelfde fase van de zwangerschap. De mailtjes die ik wel allemaal lees, zijn
herkenbaar, de zorgen, het spannende gevoel, geen rust kunnen vinden, op de toppen van je zenuwen lopen….
En daarna de ontlading als je bevallen bent!
Beide lijsten liggen me na aan het hart, ik hoop zeker op de lijst ET 01, dat ik troost kan bieden aan moeders.
Voor sommigen is het lang gelden, denk aan 40/50 jaar, de kindjes worden vergeten, maar niet door ons.
Zelf vind ik het ook fijn dat Iris* niet vergeten wordt, dat haar naam nog genoemd wordt.
Ik hoop nog vele jaren op beide lijsten mijn bijdragen te mogen leveren!

Maar ik hield al wel van je
Marjolijn de Cocq
Titel:
Maar ik hield al wel van je
Auteur:
Marjolijn de Cocq
ISBN: 9789403113210
Uitgeverij: De Bezige Bij

Een persoonlijk verhaal van Marjolijn de Cocq over de vier miskramen die ze heeft gehad en de impact op haar
leven. Marjolijn is chef boeken bij de Amsterdamse krant Het Parool en plaatst 11 januari 2020 een persoonlijk
artikel over miskramen in deze krant. Dit artikel en de reacties die ze daarop krijgt zijn aanleiding voor het boek
Maar ik hield al wel van je.
In het boek bespreekt Marjolijn wat het krijgen van een miskraam voor haar betekent en het algemene stil zwijgen
over miskramen. Ze beschrijft de onbevangenheid van een zwangerschap die voor altijd verdwenen is en het
verlies van vertrouwen en hoop. Het omgaan met een omgeving die, vaak goedbedoeld maar uit onbegrip,
kwetsende opmerkingen maakt. Marjolijn gebruikt hierbij invoelbare voorbeelden uit haar dagboeken, maar ook
interessante ontmoetingen met lotgenoten. Dit maakt haar boek persoonlijk en tegelijk ook leuk om te lezen door
de luchtige toon en levendige beschrijvingen.
Marjolijn is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ook de impact van de miskramen op haar relatie en het
gezin komen aan bod. Hoe het voelt om niet helemaal compleet te zijn en nooit te weten hoe het zou zijn
geweest. Er worden in het boek inspirerende en praktische voorbeelden besproken van boeken, series, kunst en
rituelen gericht op miskramen. Ook al is het een klein formaat boek van 125 pagina’s, er worden veel ervaringen
besproken die heel herkenbaar zijn en je laten weten dat je niet alleen bent. Op de achterkant van het boek
schrijft Marjolijn:
‘Het verhaal van mijn miskramen gaat niet alleen over mij.
Geen miskraam is hetzelfde. Ieder doorleeft zijn eigen leed.
Hoe miskramen worden ervaren en benaderd verschilt per
generatie. Maar er hoeft niet te worden gezwegen en
weggestopt en gerelativeerd. Dat hebben vrouwen al veel te
lang moeten doen. Mijn verhaal gaat over heel veel vrouwen.
En hun partners. Hun ouders en familie. Hun kinderen die er
wel zijn. Het gaat over verlangen. Over verdriet. Over pijn.
Over onbegrip. Over schuldgevoel. En over eenzaamheid, die
ik hoop, al is het maar enigszins, te verlichten.’

Daisy, mama van Jill*

Webwinkel
Graag stellen we U een aantal juweeltjes voor die verkrijgbaar zijn in de webshop van Lieve
Engeltjes.
Meer informatie vind je op de website van Lieve Engeltjes: www.lieve-engeltjes.nl

Biba armband
Deze Amethyst met goudkleurige Lieve Engeltjes BIBA Armband is vervaardigd uit ronde amethist kralen met een
doorsnee van 6 mm, een goudkleurige engeltjes bedel, een goudkleurige ster bedel en een BIBA naamelement
met een goudkleurige coating.
Amethyst met goudkleurige Lieve Engeltjes BIBA Armband voor een polsomtrek van 18 tot circa 22 cm.
Verkrijgbaar in de kleur Roze, Zilver en Goud.

Verliesspeld
Stichting Lieve Engeltjes heeft 50 Verliesspelden ontvangen van Vermaat & Boer Verliescommunicatie .
Met het dragen van deze Verliesspeld kun je aangeven dat je een verlies hebt geleden, dat je in de rouw bent en
dat je verdriet hebt over gemis; gemis aan verbondenheid.






De speld is rond, maar er is als het ware een wigje uit weggehakt, waardoor er een V van verlies zichtbaar
wordt en de cirkel niet compleet is.
Doordat een van de hoeken is omgekruld, lijkt het alsof de leemte weer opgevuld kan worden.
De Verliesspeld is gemaakt van verchroomde metaallegering en is nikkelvrij.
Hij is twee cm in doorsnee.

Zilveren en gouden engelenhanger






Een symbool voor ouders van een engeltje.
Lieve Engeltjes associeert haar naam met engeltjes.
Veel ouders willen graag een symbool hebben zodat ze hun engeltje altijd bij zich dragen.
Een herkenbaar iets voor andere ouders van engeltjes.

Het is een afbeelding van een klein, teer engeltje (ongeveer 2 cm hoog en 1 cm breed) met gespreide vleugeltjes.

Engeltje van kralen kan aan ketting of als sleutelhanger. 3-4 cm
Verkrijgbaar in verschillende kleuren: parelmoer rose, parelmoer wit, zwart, lichtblauw, rose

Engeltje van kralen met een bedeltje "voetjes"

Kan aan ketting of als sleutelhanger. 4-5 cm
Verkrijgbaar in verschillende kleuren: parelmoer rose, parelmoer wit, zwart, lichtblauw, rose

.

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

Gedicht
Deze keer geen gedicht maar wel een tekst van een liedje.
Hierin verlegt Bram Vermeulen een steen in een rivier. Door die steen te verleggen
verandert de loop van de rivier. Zoals de steen de hele loop van de rivier verandert, zo
verandert het overlijden van ons kindje ons hele leven.
De Steen
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Tekst en muziek: Bram Vermeulen

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