
Voorwoord 
 
Lieve lezers, 
 
2020 is bijna voorbij, een jaar dat in het teken staat en stond van Covid 19.  
Voor sommigen van ons een jaar die als een zwarte bladzijde in ons levensboek komt te staan, een jaar waarin je 
je meest kostbare bezit hebt moeten laten gaan. Voor anderen van ons een jaar waarin het overlijden van je 
kindje weer een stapje verder weg is, maar altijd zal blijven voelen als de dag van gisteren. Of je nu afgelopen 
jaar je kindje hebt verloren, of dat het al 30 jaar geleden is, het gemis zal altijd blijven. Soms gaan de scherpe 
kantjes eraf en wordt het gemis groter. Allemaal leren we op onze eigen manier omgaan met het grote verlies dat 
we in ons leven moeten meedragen. 

Ondertussen hebben we bij de redactie versterking gekregen, Shanti en Daisy,  van harte welkom bij de redactie. 
Ik hoop dat we samen nog mooie magazines mogen maken.  

Het december nummer van ons magazine staat alweer klaar. Een magazine met prachtige artikelen, zoals jullie 
van ons gewend zijn. Naast onze vaste rubrieken zoals het gedicht en de boekrecensies, hebben we nu ook weer 
prachtige en ontroerende artikelen voor jullie klaar staan.                                                                                          

Elk jaar hebben we de vrijwilligersdag van Lieve Engeltjes, een dag die dit jaar niet kon doorgaan omwille van 
Corona. Toch heeft het bestuur een vrijwilliger van het jaar gekozen en heeft men haar het beeldje gaan afgeven. 
In dit nummer kunnen jullie het verslag lezen.  

Elke 2e zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur 
over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud 
het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De 
wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef 
dat je niet alleen bent met je verdriet. Op vele plaatsen worden er verschillende evenementen gehouden. 

Iedereen erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit nummer. 

Namens de redactie wensen wij iedereen fijne feestdagen, dagen waarin familie samenzijn en liefde centraal 
staan, dagen waarin we met trots onze engeltjes meedragen.  

                   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 allen,  
 
 
bij deze het laatste magazine van het jaar 2020. Het jaar 
dat nagenoeg geheel in het teken van corona stond. Het bepaalde voor 
velen van ons toch het dagelijks leven. Vele wetenschappers buigen zich 
er over maar een oplossing is nog niet direct voor handen. We zullen nog 
een tijdje samen met Corona zijn. Dit magazine staat echter vol met 
prachtige artikelen die weer met zorg voor jullie zijn samengesteld en 
zijn opgesteld. Genoeg leesgenot voor de komende decembermaand en om 
quarantaine periodes door te komen. 
 
De vrijwilligersdag van 2020 heeft helaas geen doorgang kunnen vinden 
omdat het door Corona niet mogelijk was om op veilige manier bij elkaar 
te komen. Laten we hopen dat we in 2021 wel onze vrijwilligers kunnen 
trakteren op een mooie dag van samenzijn. 
 
De vrijwilligersdag ging niet door maar dat gaf ons geen reden om geen 
vrijwilliger van het jaar 2020 te kiezen. We hebben de vrijwilliger van 
het jaar 2020 het mooie beeld kunnen overhandigen. Meer hierover in het 
magazine. 
 
Tot slot willen wij iedereen hele goede decemberdagen toewensen. Dat 
iedereen deze dagen op zijn of haar manier kan doorbrengen met dierbaren 
om hen heen. 
 
Lieve groet namens het bestuur 
Jose, Tineke, Ellen M en Ellen O 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

  



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.  

 

3 september 2020, Livia, dochtertje van Linda   

26 oktober 2020, Marrit en Bente, dochtertjes van Hanneke en Marc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wereldlichtjesdag  
Door Linda, mama van Sven* 
 
Wereldlichtjesdag, een dag waar ik voor het overlijden van mijn zoontje nog nooit van had gehoord. Zoals er zo 
veel data en ‘evenementen’ zijn waar ik voor zijn overlijden niets  van wist. Zalig zijn de onwetenden.  
Helaas kennen wij Wereldlichtjesdag sinds 2017 wel. Onze zoon is in november 2017 overleden en vrij snel na 
zijn overlijden werden wij door lotgenoten gewezen op wereldlichtjesdag.  
 
Wereldlichtjesdag vindt ieder jaar op de tweede zondag in december plaats. Op die dag worden om 19:00 uur 
lichtjes aangestoken ter herinnering aan overleden kinderen. Doordat Wereldlichtjesdag in vele landen plaatsvindt 
en er een tijdsverschil bestaat tussen de verschillende landen, is er een golf van licht die dag, speciaal voor alle 
overleden kinderen. Vanuit de Nederlandse organisatie wordt dit omschreven als ‘een golf van licht, zodat de 
wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij 
niet alleen zijn met hun verdriet’.  In Nederland zijn er verscheidene plaatsen waar ouders samenkomen tijdens 
Wereldlichtjesdag. In iedere plek wordt er op een eigen manier invulling gegeven aan deze samenkomst, met als 
overeenkomst dat overal om 19:00 uur de lichtjes worden ontstoken ter herinnering aan de overleden kinderen.  
 
In de stad Groningen wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd bij een grote vijver in het Noorderplantsoen. Vanuit 
de organisatie van Wereldlichtjesdag worden er kleine bootjes uitgedeeld waarop een waxinelichtje kan branden 
en waarop geschreven kan worden. Een naam, een bericht, het is aan de ouders zelf hier een invulling aan te 
geven.  
Die eerste Wereldlichtjesdag voor ons in 2017 was een stormachtige. Het sneeuwde, het hagelde, het was 
steenkoud, het paste bij ons gevoel. Het voelde goed om een plek te hebben om onze zoon die avond extra te 
herdenken, samen met vele lotgenoten. De namen van de zo gemiste kinderen werden opgelezen en iedereen 
liet op hetzelfde moment de bootjes in de vijver wegdrijven. Zo veel lichtjes die de vijver verlichtten, zo veel 
kinderen die zo ontzettend gemist worden….  

  

       
 

  



Even voorstellen…… 
 
Daisy 
Ik ben Daisy, 36 jaar.  
Sinds 14-04-2020 trotse en verdrietige ouder van Jill*, samen met mijn partner Paul.                                              
Ik werk parttime als behandelaar in de kind- en jeugd GGZ. Daarnaast volg ik deeltijd de studie Filosofie.            
Voordat ik Paul leerde kennen heb ik jarenlang gereisd in Zuid-Amerika en Azië. Ik heb veel moois mogen zien, 
maar het meest bijzondere is onze mooie dochter Jill* ♥   

 

 
 
Shanti 
Ik ben Shanti, 33 jaar en sinds 22-08-2015 ben ik samen met mijn man Windel en een trotse ouder van Pepijn*.                                                                                                                       
Ik heb geen betaald werk maar ben een ondernemende huisvrouw. Zo heb ik samen met een vriendin een 
wolproject opgezet en met een groep spinners en breiers verwerken we wol van een lokale schaapskudde. Van 
de wol maken we allerlei producten zoals mutsen, wanten, sjaals en sokken.                                                                                                   
Naast mijn hobby breien, houd ik van lezen en schrijven en maak ik graag (lange) wandelingen in de natuur. 
Verder doe ik 1x per week yoga bij een leuke groep. En heb ik me meer verdiept in yoga door het volgen van een 
2 jarige yoga-opleiding. 

 
 
 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



October, Pregnancy & Infant Loss Awareness Month 
Door Linda, mama van Sven* 
 
 

                                                                 
 
Oktober als maand van bewustwording voor overleden kinderen. Deze maand van bewustwording is vanuit de 
Verenigde Staten inmiddels internationaal overgewaaid en staat voor veel mensen symbool voor een maand 
waarin extra aandacht is voor het verdriet en gemis. Een maand waarin het, meer dan anders, geoorloofd voelt 
om te praten over het grote gemis.  
 
De maand oktober als maand van bewustwording en herdenking is in 1988 ontstaan doordat de toenmalige 
president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, deze maand heeft uitgeroepen als Pregnancy & Infant loss 
Awareness Month. Zijn woorden hierbij waren: “When a child loses his parents, they are called an orphan. When 
a spouse loses her or his partner, they are called a widow or widower. When parents lose their child, there isn’t a 
word to describe them.”   
Het benoemen van oktober als maand van bewustwording draagt er toe bij dat mensen uiting kunnen geven aan 
het verlies en het grote gemis in hun leven. Zo wordt ruimte geboden aan mensen die een kind zijn verloren, 
tijdens of na de zwangerschap.  
 
Op social media wordt de aandacht hiervoor ieder jaar groter waardoor steeds meer mensen hun verhaal met 
anderen delen. Zo is er vanuit de Verenigde Staten Capture Your Grief ontstaan, waarop ouders van een 
overleden kind iedere dag een foto, herinnering of wat zij ook maar willen, kunnen delen met anderen, gekoppeld 
aan verschillende punten zoals op het plaatje hieronder te zien is.   

 

                                         
 
Zelf heb ik meegedaan aan Capture Your Grief in 2018 en 2019 en ik vond het een mooie manier om de gehele 
maand iedere dag nog eens extra stil te staan bij de verschillende dingen. De eerste zonsopgang zonder mijn 
kind, de rituelen om hem te herdenken, alles ging ik op deze manier nog extra bij langs en kon ik delen met 
anderen. Doordat ik hieraan mee deed, voelde het makkelijker om dit soort dingen ook met anderen te delen. Dit 
is ook wat ik van lotgenoten heb gehoord. In 2020 is er geen nieuwe Capture Your Grief online gekomen, maar 
vanuit allerlei organisaties zijn er soortgelijke initiatieven opgestart waardoor er in de maand oktober weer 
ontzettend veel extra aandacht is geweest voor ouders van overleden kinderen en hun gemis. Het is zo belangrijk 
dat iedereen die het verlies van een kind moet dragen hierbij steun ervaart van anderen en deze maand kan 
hierbij helpen, hoewel ik wel heb gemerkt dat dit soort dingen eigenlijk alleen bij lotgenoten heel bekend zijn, 
maar dat anderen er vaak weinig vanaf weten. 



Na het overlijden van je kindje, waar of bij wie vond je troost. 
 

Wat vind ik dit moeilijk zeg om iets te schrijven over de tijd na het overlijden van mijn 
zoontje. Het is alsof nog steeds ieder woord overbodig is. De lading niet dekt van het intense 
verdriet dat ik heb ervaren na het verlies van Pepijn. Nu ruim 5 jaar geleden op zaterdag 
22 augustus 2015 is hij geboren. Hij is vermoedelijk die woensdag ervoor overleden in mijn 
buik. Ik was toen in mijn 41ste week van mijn zwangerschap. De oorzaak is en blijft 
onbekend. Dit gegeven vind ik nog steeds moeilijk en het maakt me boos omdat er geen 
logische reden voor is en het dus ook zo weer opnieuw kan gebeuren bij een volgende 
zwangerschap. 
 

Fitness 
Ik deed tijdens mijn zwangerschap fitness bij een fitnessschool. Deze zwangerschapsfitness werd geleid door een 
heel enthousiaste en praktische vrouw. Een paar weken na het overlijden van Pepijn en mijn bevalling kon ik 1 op 
1 fitnesslessen volgen bij haar. Dit gaf me het gevoel om toch weer bezig te zijn en dit zorgde ook voor afleiding 
en ik kon weer actief bezig gaan met mijn fysieke herstel. Zij leefde ook erg mee met mij en gaf me hier en daar 
tips. Maar ze was vooral een luisterend oor. Dit gaf mij het gevoel dat ik niet alleen stond in mijn verdriet. 

 

Natuur 
Ook maakte ik veel wandelingen door de natuur. Dit hielp mij goed om te ontspannen en tot rust te komen. Het is 
fijn om te zien dat de seizoenen veranderen. Dat de natuur doorgaat. Een paar weken na het overlijden van 
Pepijn maakte ik een praatje met een lieve buurvrouw en zij zei: ‘Laat er maar eerst vier seizoenen overheen 
gaan’. Dus met andere woorden: ‘Doe maar rustig aan’. Door deze opmerking voelde ik me gesteund en dit 
moment heb ik ook altijd onthouden. Het is goed om je eigen tempo te volgen bij het verwerken van zo’n groot 
verlies. 
                                 

 

        
Ontspanning 
Ook ben ik na een paar weken weer yoga gaan doen bij een fijne groep. Ik deed toen Dru yoga. Dit is een rustige 
vorm van yoga waarbij je reeksen van houdingen vloeiend doet. Ik merkte dat dit mij goed deed. Dat ik hiermee 
weer kon ‘landen in mijn lijf’ en ook diep kon ontspannen. De yogadocent deed alle oefeningen rustig voor en dit 
gaf me opnieuw het gevoel dat het goed is om rustig aan toe doen. 

 
Dit zijn mijn ervaringen met het zoeken van steun en troost in het eerste half jaar na het overlijden van Pepijn. 
Ondertussen heb ik meer dingen gedaan, waaronder coachsessies met ‘The Work of Byron Katie’, 
ontspanningstherapie en creatieve therapie. Hierover kan ik meer schrijven in volgende artikelen in dit mooie 
magazine. 
 

        Shanti, mama van Pepijn* 



Onbegrip en misplaatste opmerkingen van mensen na het verlies van 
je kindje. 
 
Na het verlies van mijn engeltjes Max & Sophie, ben ik er achter gekomen dat veel mensen niet zo meelevend en 
lief reageren. Ik heb best wat opmerkingen gekregen waar ik echt verdrietig en boos om werd.  Hieronder de 
opmerkingen die mij het meest geraakt hebben en die ik het meest stompzinnig vond: 
 

 
 
 

Het heeft vast zo moeten zijn, er is vast iets niet goed geweest met je kindje. 

Bij mij waren mij kindjes kerngezond alleen ik had een slappe baarmoedermond. Maar alsnog, al zou er 

iets met de gezondheid van je kindje zijn en je het daarom verliest, is dit echt een rot opmerking. Als je 

zwanger wordt van een onschuldig kindje heeft het niet zo moeten zijn dat je het verliest. 

 

Ach je bent gelukkig nog zo jong, je hebt nog tijd genoeg. 

Net of dat het dan minder erg is dat je je kindje bent verloren en of daardoor je verdriet minder wordt. 

 

Ik weet hoe je je voelt, ik heb ook een miskraam gehad. 

Niet dat ik een miskraam af wil doen als iets wat niet erg is. Maar ik heb zelf ook een miskraam gehad bij 

9 weken. Ik was daar ontzettend verdrietig over maar dit is toch echt wel heel anders dan je kindje 

verliezen door een vroeggeboorte. Bij een vroeggeboorte heb je een bevalling en een kindje in je armen 

dat eigenlijk af is alleen nog niet klaar voor deze wereld. Ook moet je het kindje begraven of cremeren. 

 

 

Je moet maar zo denken: kinderen zijn echt niet zaligmakend. 

Dit zijn mensen die zelf kinderen hebben die dit zeggen. En als je hen zal vragen, zou je jou kinderen 

willen missen dan?. Dan zullen ze hierop antwoorden: voor geen goud. 

 

Mensen die het ene na het andere kindje krijgen zonder complicaties en vervolgens alleen maar 

klagen over hun zwangerschap en ouderschap. 



Tuurlijk ik begrijp het dat het leven soms zwaar kan zijn met kinderen. Maar als jij dan tegelijk met je 

vriendin zwanger bent en jij zelf je kindje verliest en zij wel bevalt van een gezond kindje, dan word je 

echt boos om het feit dat zij klaagt over dat ze zo weinig heeft geslapen. Ik zou een moord doen om mijn 

baby te horen huilen s`nachts. 

 

Hoe erg het ook is, je moet jezelf er nu maar een keer overheen zetten. 

Hoe dan, dit is iets waar je  jezelf nooit overheen zet. Je leert er mee leven maar het gemis blijft altijd. 

 

 

Zo zijn er vast nog meer opmerkingen die ik naar mijn hoofd heb gekregen van mensen en nog steeds. 

Ik kon er eerst niet mee omgaan en voelde me verdrietig en gefrustreerd. Ik wilde steeds uitleg geven 

waarom dit echt niet kon. 

Later ging ik beseffen dat heel veel mensen het niet eens kwaad bedoelen, maar gewoon niet weten wat 

ze moeten zeggen. Ik zelf had dan liever gehad dat iemand zei sorry ik weet gewoon niet wat ik moet 

zeggen. Ook weten mensen gewoon echt niet wat het inhoud, een vroeggeboorte. Mijn vriend zei ook: 

als ik dat vroeger, voor wat wij mee gemaakt hebben, zou hebben gehoord dat iemand een kindje had 

verloren, wist ik ook niet precies wat dit inhield.  

Ik ben nu ook gestopt met steeds alles uit te leggen en heb zoiets als de mensen, die belangrijk zijn voor 

mij, maar weten hoe het zit. Ik denk wel, als het wat meer bespreekbaar wordt in de media, er meer 

begrip zal zijn voor het verlies van een kindje. 

 

                                                                 Door: Deborah de Ruijter, mama van Max* en Sophie* 

 

 

  



Kinderen uit de hemel  
Een boek over reïncarnatie terug naar het gezin 
 
 

Titel:  
Kinderen uit de hemel 
 
Auteur:  
C. Bowman 
 
ISBN: 9789022985410 
 
Uitgeverij: Bruna 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ik geloof niet in reïncarnatie. Toch geeft de gedachte dat het zieltje van onze dochter bij ons terug kan komen met 
veel kracht. Een vriendin van me leende me het boek ‘Kinderen uit de hemel’. De schrijfster Carol Bowman is 
psychotherapeute en beschrijft in dit boek verhalen over overledenen die terug keren naar het gezin dat hen 
verloren heeft.  
Het zijn verhalen over kinderen die vanaf jonge leeftijd al ‘vreemd’ gedrag vertonen dat niet passend is bij hun 
leeftijd. Vaak hebben ze ook lichamelijke kenmerken die overeen komen met de overledene, bijvoorbeeld een 
bepaald litteken. Het meest indrukwekkende is dat deze jonge kinderen met hun ouders spreken over hun 
ervaringen uit het vorige leven als ouder, grootvader of overleden kind.  
Het verhaal van James heeft me het meest geraakt. Hij krijgt een ernstige vorm van kanker en overlijdt op 2-jarige 
leeftijd. Enkele jaren later, met een nieuwe relatie, raakt zijn moeder Kathy, zwanger van Chad. Bij de geboorte 
blijkt Chad onverklaarbaar eenzijdig blind te zijn en heeft hij een litteken in zijn hals. Tevens heeft hij een 
gezwelletje boven zijn rechteroor. James had ook deze lichamelijke kenmerken door de tumoren en intraveneuze 
voeding. Bij het opgroeien van Chad merkt zijn moeder nog meer gelijkenissen tussen James en Chad, 
waaronder overeenkomsten in persoonlijkheid. Op 4-jarige leeftijd krijgt Chad herinneringen uit het leven van 
James, zoals het huis waar ze toen in woonden en zijn speelgoed. Volgens Carol Bowman is het belangrijk deze 
kinderen erkenning te geven en te helpen de pijn of verstoorde relatie uit hun vorige leven te helen.     
Het is een mooie gedachte dat de kracht van liefde de dood overstijgt. Liefdesbanden worden bij de dood niet 
afgesneden. De verhalen in dit boek zijn hier een heel mooi voorbeeld van.  
                                
                                          
        Daisy, mama van Jill* 

 

  



Vrijwilliger van het jaar. 
    

      
 
Wie ben je? 
Hetty Klomp, 58 lentes jong 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Getrouwd, volgend jaar 35 jaar met Marti. 
Heb je hobby’s? 
Oh jee waar zullen we eens beginnen…. Haken, heel veel haken, ben altijd wel met iets bezig! Wandelen met 
mijn vriendin, we oefenen nu voor de 4 daagse van Nijmegen. Lezen, leuke film kijken, ach ik verveel me nooit! 
Je engeltje(s) wil je er over vertellen? 
Heel graag vertel ik over onze mooie eerste dochter Iris Louise*. Overleden in 1993 aan wiegendood, ze was pas 
5 daagjes oud…. Een heel mooi meisje met veel donker haar, de dag na haar geboorte was ze bij de kinderarts 
geweest, ze had een gaatje in haar gehemelte, maar verder een kerngezonde meisje. Op donderdag heeft mijn 
vader foto’s gemaakt, de eerste en laatste foto als gezinnetje….. Vrijdagochtend vond ik haar dood in bedje……. 
Een deling in ons leven, er is een voor en na…. 
Hoe ben je bij LE terecht gekomen? 
In 2004, 11 jaar na het overlijden van Iris Louise*, googlede ik op engeltjes, kwam toen bij de site van Lieve 
Engeltjes uit. Wat een openbaring en herkenning! Mensen die weten hoe het voelt, die hetzelfde hebben mee 
gemaakt! 
Wat doe je nu bij LE? 
Ik ben gans op ET01, Eindelijk Tastbaar, voor moeders waar het al langer van geleden is, waarvan sommigen 
niets van hun engeltje hebben. Ook gans ik op BOK 1, Bengeltje Op Komst, moeders die na het verlies van hun 
engeltje weer zwanger zijn, daar kan ik ook over mee praten, de roze wolk is dan wel een beetje weg…..  En ik zit 
in de beurs commissie, sta soms op een beurs, erg leuk om te doen! 
Hoe ben je in je taak gekomen waar je zit? 
Voor het ganzen van ET01 ben ik gevraagd vrijwel meteen toen ik op de lijst was, bij de BOK1 hadden ze hulp 
nodig en de lijst, dat sprak me wel aan, daar kan ik me mee verenigen, heb het zelf meegemaakt. Voor de beurs 
werd ook hulp gevraagd, dat doe ik pas 2 jaar, maar erg leuk om te doen! 
Waarom ben je precies vrijwilliger geworden binnen LE? 
Na het overlijden van Iris Louise* had ik zelf heel erg behoefte hieraan gehad, echter LE bestond nog niet, heb 
wel gecorrespondeerd met iemand, was ook fijn, maar zo direct vraag en antwoord en vooral het mogen vertellen, 
daar had ik behoefte aan… Dat is ook wat ik wil bieden, een luisterend oor als iemand vragen heeft, laat moeders 
maar vertellen, dat is goed! 
Dat ik nu vrijwilliger van jaar ben geworden is de kers op de taart! 
Is er een vrijwilligerstaak die je je eens voor heel even uit zou willen proberen? 
Geen idee….. Komt zo niets in me op. 



Webwinkel 
 

Graag stellen we U een aantal boeken voor die verkrijgbaar zijn in de webshop van Lieve 
Engeltjes. 
Over het onderwerp 'verlies van een kind' zijn gelukkig steeds meer boeken beschikbaar. 
Hier ziet u de boeken die stichting Lieve Engeltjes heeft uitgebracht.  
Meer informatie vind je op de website van Lieve Engeltjes: www.lieve-engeltjes.nl 
 

Geen Blote voetjes in het gras. 
 
 

          
 
Het boek bevat verhalen van ongeveer vijftig (oud-)leden van Lieve Engeltjes. Deze ouders vertellen hoe zij zijn 
om gegaan met het verlies van hun kind. Hoe reageerde de omgeving en familie en hoe reageerden vrienden en 
collega's? Hoe hebben de ouders een nieuwe zwangerschap ervaren na het verlies? Wat heeft het verlies 
betekend voor de relatie? 

Het boek omvat een vrij ruime tijdsperiode. U zult verhalen lezen van ouders die hun kindje 8 weken na de 
conceptie hebben verloren, tot anderhalf, twee jaar na geboorte.  

Geen blote voetjes in het zand. 

 

         
 
Ook het tweede boek van Lieve Engeltjes bevat verhalen van lotgenoten.  Zij vertellen u op indringende wijze hoe 
ze zijn omgegaan met het verlies van hun (klein)kind. 



Het boek omvat een vrij ruime tijdsperiode, zowel in leeftijd van de kinderen als de tijd waarin het kind overleed. 
Sommige verhalen gaan over kinderen die vrij recentelijk zijn overleden, andere verhalen vertellen over het 
verlies van een kind meer dan twintig jaar geleden, in veel gevallen een wereld van verschil. 

Gedichtenbundel 5: Doodgewoon mijn Kind 

           

 

In 2007 heeft stichting Lieve Engeltjes haar 5e gedichtenbundel Doodgewoon mijn kind uitgegeven.  

Een bundel met gedichten geschreven door lotgenoten, emoties die recht uit het hart komen. 

Geraakt worden door woorden, steun vinden in woorden, woorden als uitlaatklep…. 

Het maken van gedichten, het lezen van gedichten, de helende werking van gedichten is divers. 

Door gedichten te maken over ingrijpende gebeurtenissen in je leven, kun je je gedachten ordenen en je 
emotiesklank en vorm geven. Het lezen van gedichten over datgene wat je tot in het diepst van je ziel raakt, kan 
veel steun en troost geven. 

Gedichtenbundel 6: Doodgewoon mijn Kind 

     

In oktober 2010 heeft stichting Lieve Engeltjes haar 6e gedichtenbundel Doodgewoon mijn kind gepresenteerd. 

Een bundel met gedichten geschreven door lotgenoten, emoties die recht uit het hart komen. 

BN’ers Inge Diepman en Sylia de Graaf mochten de eerste bundel in ontvangst nemen.  



Inge liet weten hoe bijzonder het  was om een voorwoord voor deze bundel te schrijven. Het gevoel van pijn en 
gemis, maar ook van kracht en doorgaan, dat gevoel dat ze zelf goed kennen, nu hun David* er niet meer is. “Met 
deze bundel zullen onze engeltjes nooit  worden vergeten door anderen” besloot zij haar woorden. 

Gedichtenbundel 7: Doodgewoon Jullie Kind 

 

         
Ter ere van het 15e jubileum jaar heeft Lieve Engeltjes in 2013 een 7e gedichtenbundel uitgegeven.  

Wederom een bundel met gedichten geschreven door lotgenoten, emoties die recht uit het hart komen.  

Maar op verzoek van veel hulpverleners nu niet geschreven gericht vanuit de lotgenoten zelf maar, zoals de titel 
al laat zien, te gebruiken als troostwoorden.  

Doodgewoon jullie kind. 

Kindje in ’n potje 

 

         
 
Een fout in de chromosomen (trisomie 18) van de nog ongeboren Jonathan zet het leven van zijn ouders op zijn 
kop. Ze moeten een extreem moeilijke keuze maken… Jaren had moeder Lotte nodig om deze afschuwelijke 
gebeurtenis te kunnen verwerken. En nog steeds lopen de emoties hoog op. Kindje in ’n potje is het vrijwel 
onbewerkte dagboek dat Lotte schreef in de maanden nadat de artsen de rampzalige uitslag van de 20-weken-
echo hadden verteld. 
Met het boek hoopt Lotte bij te dragen aan een beter begrip  van ouders die met een vergelijkbare situatie worden 
geconfronteerd. 

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



 
 

               Gedicht    

 

  

 

     
  

 

 
    2020 gaat sowieso de geschiedenisboeken in, 
    Maar heb jij dit jaar een engeltje gekregen, 
    Geldt dat vooral voor jou en je gezin! 
    Een jaar die je nooit meer vergeten gaat, 
    Die verdriet zal blijven doen, 
    Maar,....weet dat je er niet alleen voor staat! 
    Wij met elkaar, alle lotgenoten hier bij LE, 
    Weten wat je nu voelt en doormaakt. 
    En we leven allemaal met je mee!!! 
    We bieden een "luisterend oor" via de mail, 
    Hopen je zo tot steun te zijn, 
    Al is het misschien niet zo veel. 
    Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte en rustige feestdagen, 
    En heel veel liefde, vriendschap en steun. 
    Waar je ook best om mag vragen,.... 
 
    Niemand mag dit alleen doen!!! 
 
    Liefs voor jullie allen, 
 
 
        
 
       Monique Minneboo, 
       Mama van Murphy, Mabel* en Muraya 
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