Voorwoord
Lieve Lezers,
De donkere periode van het jaar is voorbij, stilaan komt de zomer dichterbij. Het zonnetje komt regelmatig
tevoorschijn, de dagen worden langer en stilaan worden de maatregelen in verband met Corona, versoepeld,
zodat we weer heerlijk kunnen gaan wandelen, genieten van het geluid van de natuur, vogeltjes die fluiten, water
dat stroomt in de rivier, de golven van de zee...
Zo wordt het weer tijd om een nieuwe editie van ons magazine uit te brengen, eentje waarin we het over een
andere boeg gooien. We willen werken rond een bepaald thema en daar onze nieuwe artikels rond schrijven of
mensen opzoeken die hun rouw verwerken door bv muziek te maken, of te schrijven , of te schilderen...
Voor deze editie besloten we om te werken rond schrijven, troost vinden in schrijven.
Naast onze vaste items zoals voorwoord, woord van het bestuur, beschuit met muisjes, zal je nog andere artikels
vinden rond het thema schrijven, ons verdriet verwerken door het van ons af te schrijven.
We hopen de ouders steun en (h)erkenning te bieden met het lezen van het magazine, want soms zegt schrijven
inderdaad meer.
Als er leden zijn die troost vinden in muziek, in schilderen, in gedichten schrijven... en die dat graag met ons
willen delen, mogen altijd contact opnemen met de
redactie@lieve-engeltjes.nl
Namens de redactie wensen we iedereen een heel zonnige vakantie en veel leesplezier.

Een warme groet namens de redactie,
Bernadette, Daisy, Deborah, Ellen, Linda, Monique en Shanti

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

Voorwoord van het bestuur.
Lieve allen die lieve engeltjes een warm hart toedragen.
Voor jullie ligt de nieuwe uitgave van het magazine Gedeelde Gedachten, die als altijd met heel veel zorg is
samengesteld.
Wat fijn dat er weer vele vrijwilligers een artikel wilden schrijven voor deze editie, waarvoor wij dan ook onze dank
willen uitspreken evenals aan iedereen die lieve engeltjes nog altijd steunen.
We hopen dat iedereen weer veel leesplezier kan beleven aan dit magazine.
Corona maakt dat we minder bij elkaar kunnen zijn en minder activiteiten kunnen ontplooien, maar het lezen van
dit magazine of het hebben van email contact met lotgenoten kan gewoon doorgaan ondanks corona leefregels.
Lieve groet,
Het bestuur van Lieve Engeltjes.

Beschuit met muisjes
Alle bengels die binnen LE geboren zijn in maart, april en mei 2021
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.

2 maart 2021, Fleur, dochtertje van Deborah

Even voorstellen……
Wilma: hulpgans baby-01, baby-04 en geenkeuze-02.
Bij baby-01 en baby-04 delen ouders hun ervaringen, waarvan de kindjes vlak voor de geboorte of vlak na de
geboorte overleden zijn. Bij geenkeuze02 (gk-lijst) schrijven ouders die de onmenselijke keuze hebben moeten
maken de zwangerschap af te breken of te voldragen in de wetenschap dat hun kindje zeker zal overlijden. Bij
alle lijsten zijn er ouders op de lijst die al langere tijd met het verlies leven, terwijl het voor andere ouders pas net
gebeurd is. Ieder heeft zijn eigen verhaal, maar er wordt herkenning en erkenning gevonden omdat ze allen het
verlies van een kindje hebben meegemaakt. Wilma is hulpgans bij deze lijsten en in dit artikel vertelt ze haar
verhaal en wat haar rol is als hulpgans.
Mijn naam is Wilma en ik ben 51 jaar. Ik ben getrouwd met Jos, 52 jaar oud. Samen hebben we 4 kinderen
Wesley*, Vincent*, Tamara en Niels* en een cavia genaamd Snoopy. Na ons trouwen in 1998 ontstond onze
kinderwens. Helaas bleef een zwangerschap uit. Voor we het goed en wel door hadden zaten we in het medische
wereldje. De eerste jaren deed men weinig. We besloten over te stappen naar een andere gynaecoloog. Eenmaal
daar was ik zwanger na iui behandeling twee. Na 7 weken zwangerschap kwamen we erachter dat ik zwanger
was van een eeneiige tweeling: Wesley* en Vincent*.
De zwangerschap ging gepaard met zorgen. Zo had ik vanaf het begin een harde rand rondom mijn buik en
vielen tijdens de echo’s met regelmaat hun hartjes weg. Bij 25 weken zwangerschap krijg ik opeens een stekende
pijn in mijn schouderblad en die pijn blijft aanhouden. De volgende dag had ik een controle, alles was oké. De
nacht van vrijdag op zaterdag 16-11-2002 gaat het mis. Die dag, in de avond, wilde ik alleen nog maar lopen of
staan. Eenmaal in het ziekenhuis en tijdens de controle was mijn polsslag en mijn bloeddruk erg hoog. De artsen
meenden de hartjes van Wesley* en Vincent* in de verte te horen. Om alles uit te sluiten werd de gynaecoloog er
bij betrokken. Na navraag mocht ik naar de wc daar voelde ik wat knappen en verloor ik wat bloed. Na dit gemeld
te hebben zei mijn gynaecoloog ‘komt eraan’. Toen de gynaecoloog eenmaal de echo maakte bleken Wesley* en
Vincent* al overleden te zijn, en had ik op dat moment al 1,5 cm ontsluiting. Wesley* en Vincent* zijn die nacht
gehaald via een keizersnede. Men zei dat Wesley* en Vincent* overleden waren aan het twin to twin syndroom.
Na moeilijke tussenliggende jaren, 6x iui en 3x ivf was ik weer zwanger. Dit keer van een twee-eiige tweeling:
Tamara en Niels*. Ook deze zwangerschap verliep niet zonder zorgen. Zo verloor ik tot 13 weken bruinachtig
vocht wat zich later uitte in een bloeduitstorting, één van de twee liep tot de 13 weken achter in groei, één van de
hartjes viel met regelmaat weg, en bij 34 weken wordt bij Tamara nierstuwing ontdekt. Er werd afgesproken ze bij
37 weken zwangerschap via een keizersnede te halen, en dit gebeurde op 02-05-2005. Tamara kwam als eerste
en deed het goed. Niels* daar in tegen kende een slechte start. Niels* werd direct in een couveuse gelegd, kwam
aan de hartbewaking en kreeg extra zuurstof toegediend. Op dag 8 wordt hij overgebracht naar het radboud.
Daar komt men er op dag 10 achter dat Niels* hartproblemen heeft. Zo is zijn klepje tussen zijn hartje en
longetjes gesloten en had hij extra vaten rondom zijn hartje. Daarnaast was de vraag of Niels* wel een slokdarm
had en ontdekten ze een klompvoetje. Dit alles hoorde bij het 22q11delectiesyndroom oftewel vcfs. Dit bleek
erfelijk te zijn, waardoor wij en Tamara ook getest zijn. De vader van Niels* en zijn zusje Tamara bleken ook
drager te zijn. Niels* moest aansterken om de hartoperaties aan te kunnen en er werd gips om zijn voetje gedaan
zolang hij dat aan kon. Niels* streed dapper voort, maar hij moest echt vechten door de vele infecties en virussen
die hij opliep. Door een infectie werd hij zelfs zo ziek dat hij op de ic belandt. Daardoor wordt hij op 13 juli alsnog
met spoed geopereerd. Deze operatie mislukt, waardoor Niels* aan de hart/ longmachine komt te liggen. Toch
knapt Niels* op en vecht verder. Toch volgen al weer snel de vele infecties en virussen. Niels* wordt daardoor
zelfs 2x gereanimeerd. Na overleg tussen artsen en ons wordt besloten de behandeling van Niels* te stoppen. Op
30-09-2005 overlijd Niels* 2 uur later na het stop zetten van zijn behandeling.
Ik kwam in aanraking met Lieve Engeltjes nadat ik informatie had gekregen via het ziekenhuis. De eerste jaren
mailde ik mee op een babylijst. De vele mails overspoelden me. Daarna, toen ik zwanger was van Tamara en
Niels*, heb ik ook nog op de bok-lijst (bengel op komst) gemaild. Sinds 2 jaar ben ik nu gans van baby-01,
baby-04 en de gk-02 lijst.
Als gans heet je de nieuwe leden welkom, maakt de kaarten voor de engeltjes van de leden van de lijst, probeert
de mail tussen de leden op de lijst in gang te houden, meld leden af mochten ze dat willen, schrijft leden aan
mochten ze al geruime tijd niet mee te hebben gemaild, ook melden we leden aan naar de zw-lijst (zwanger
worden), bok-lijst (bengel op komst) of mev-lijst (meer engeltjes verloren). Als ik een keer iets nieuws zou willen
proberen als vrijwilliger zou dat bij het spiekbriefteam zijn of iets in het bestuur misschien.
De leden worden onder elkaar warm welkom geheten. Er is een luisterend oor naar elkaar en ze vinden steun bij
elkaar. Daarnaast delen ze hun ervaring over het verlies, hun pijn, het gemis, de leegte en hun emoties. Door het
samen delen ondervinden ouders herkenning en erkenning bij elkaar.

Daisy, mama van Jill*

Artikel over creatief dagboek schrijven.
Vanaf dat ik klein was houd ik van schrijven. Toen ik een tiener was heb ik een paar jaar elke dag een dagboek
bijgehouden. Later en toen ik ging studeren nam ik niet meer de tijd om elke dag te schrijven. Toen ik net
afgestudeerd was wilde het maar niet lukken om een baan te vinden. Naast het solliciteren had ik veel tijd om
handen en in die tijd ben ik veel naar de plaatselijke bibliotheek geweest om te lezen en rond te neuzen tussen de
boeken. Hier kwam ik tot rust.
Tijdens één van deze bezoeken aan de bibliotheek las ik een poster over een schrijfcafé, dat elke maand werd
georganiseerd in de bibliotheek. En dit sprak mij gelijk aan. Het bleek ook heel leuk te zijn, want vanaf het najaar
2013 tot begin 2018 ben ik bijna maandelijks bij het schrijfcafé geweest om te schrijven. Een heel mooie ervaring
om in een groep te schrijven en ook stukjes tekst hardop aan elkaar voor te lezen.

In het schrijfcafé deed ik oefeningen uit het boek: Dagboek als spiegel van Christine de Vries.
De oefeningen bestonden uit sprints, elfjes, haiku’s, sneeuwballen, rondeels en een woordgedicht. Door deze
schrijfoefeningen komt men sneller bij de kern en de oefeningen helpen ook om je aandacht te richten en door te
dringen tot dat wat je wilt schrijven.
Ik merkte dat ik door het doen van deze oefeningen meer plezier behield in het schrijven en ik kon het langer
volhouden. Ook was het een goede manier om mijn gedachtes en gevoelens te ordenen. Dit laatste merkte ik
vooral in het jaar na het overlijden van Pepijn. Een tijd waarin mijn gedachtes en gevoelens vaak een grote brij
waren. Een brij van angst, boosheid en verdriet.
In februari 2018 las ik tijdens een schrijfcafé een stukje voor en ik begon zomaar hard te huilen. Het was een
stukje over mijn moeder. Ik schaamde me eerst heel erg omdat ik in het openbaar zat te huilen. Maar iedereen
was heel lief voor mij en probeerde me ook te troosten. Na het huilen voelde ik ook een grote opluchting. Alsof er
een oeroude rots van mijn schouders viel en ik opeens besefte dat ik geen aansteller ben omdat ik nog steeds
vaak verdriet heb om het verlies van Pepijn.

Dit is mijn ervaring met het doen van creatieve schrijfoefeningen. Als je meer wilt weten over schrijven en het
boek van Christine de Vries dan kun je kijken op haar website: https://shodo.nl/dagboek_als_spiegel/.
Shanti, mama van Pepijn*.

Boekrecensie

Titel: Als er niets meer klopt
Auteur: Ineke Marsman-Polhuijs
ISBN: 9789083027890
Uitgeverij: Triple boeken

Ik heb het boek: "Als er niets meer klopt" van Ineke Marsman Polhuijs gelezen.
Het gaat over het verlies van haar dochtertje Amanda. Bij de twintig weken echo, komt men er achter dat het
meisje een groeiachterstand heeft. Dit komt door een zwangerschapsvergiftiging. Het meisje overlijdt in de buik
van haar mama. Ineke moet dus bevallen van een dood kindje. Amanda is hun vijfde kindje, maar helaas moeten
ze afscheid van haar nemen.
In het boek schrijft ze over hoe zij en haar man dit intense verdriet beleven, hoe zij hier als gezin mee omgaan.
Haar gevoelens en haar geloof staan centraal in het boek. Zij kan heel veel kracht en troost uit haar geloof halen.
Dit boek raakte me erg, omdat ons eerste kindje, dat wij verloren, ook dood in mijn buik zat. Hoe Ineke dit
beschrijft, het was zo raak, heel herkenbaar. Ik haalde uit de herkenbaarheid, veel kracht en steun.
Ik ben zelf niet perse heel erg gelovig. Toch vond ik het een mooi boek om te lezen, mooi omdat zij zoveel steun
kan halen uit haar geloof.
Een paar stukjes uit het boek:
Paniek
Angst
Wanhoop
Vragen
Alles tegelijk
Hoe vertel ik het aan mijn kinderen?
Overleeft mijn huwelijk dit?
Waar is ze nu?
Wat moet ik doen?

Deborah de Ruijter, mama van Max* en Sophie*

Capture your grief
Door Linda, mama van Sven*
In een eerdere Gedeelde gedachten is al eens kort aandacht geweest voor Capture your Grief. Ik heb gemerkt
dat het voor veel mensen een vorm van troost kan bieden om iedere dag nog eens extra te denken aan het kind
dat zo gemist wordt. Online leeft dit dus vooral in de maand oktober, maar het kan op ieder moment fijn zijn om
op deze manier heel bewust extra stil te staan 31 dagen lang. De ‘opdrachten’ per dag zijn geschreven vanuit de
gedachte dit te delen met anderen, maar ik vind het zelf vooral een fijne soort leidraad om extra met mijn zoon
bezig te zijn en heb niet zo de behoefte om dit allemaal online te delen. Sommige opdrachten spreken dus over
delen van herinneringen etc., maar ook al deel je ze niet, voor jezelf kan het, vind ik, fijn zijn.
Hieronder volgen 31 punten waarmee je op 31 dagen hiermee aan de slag kan. Ik heb deze punten vrij vertaald
vanaf de website van Carly Marie, de opstarter van Capture your Grief. Het zijn dus niet mijn eigen opvattingen. Ik
kan mij ook niet in alle punten vinden, maar ik haal er ieder jaar uit wat voor mij helpt en ik hoop dat dit ook voor
anderen, die dit nog niet kennen, een fijne manier kan zijn om extra tijd de tijd te geven aan het (eindeloze)
rouwproces.

1.

Ritueel van de zonsopkomst
Aan het begin van ieder Capture your Grief project staan wij op om de zon te zien rijzen. Zet je wekker
voor zonsopgang. Maak een lekker kop thee, wikkel jezelf in je favoriete deken. Ga naar buiten en
fluister de naam van je kind in de wind en wijdt deze tijd aan hem of haar. Als het weer te slecht is om
naar buiten te gaan, ga dan voor een raam zitten. Neem een foto van de zonsopkomst.
2. Mijn kind
Vertel over jouw geliefde kind die is overleven. Hoe was hij of zij? Wat was zijn of haar naam? En als hij
of zij nog geen naam had, hoe zag jij hem of haar, wat betekent hij of zij voor jou?
3. Schemering van herinneringen
Deel een herinnering van jouw kind of van jouw ervaring met rouw. Het maakt niet uit wat voor soort
herinnering, deel wat er in je hart opkomt
4. Hart connectie
Voel jij je verbonden met jouw kind ook al is hij of zij niet langer hier. Hoe voel jij deze verbinding? Hoe
werken jouw herinneringen om jou te helpen? Als je niet het gevoel hebt dat je verbinding voelt met je
kind, misschien helpt het om te kijken wat anderen hierover vertellen, misschien kan je hier een manier
vinden om meer verbinding te voelen als je dit wilt.
5. Vriendschap
Deel over een vriend die er voor jou is geweest na het verliezen van jouw kind. Hoe dankbaar ben jij
voor deze persoon? Hoe heeft deze persoon jou geholpen? Misschien kan je hen ook laten weten hoe
fijn deze steun is (geweest).
6. Dankbaarheid
Ik snap dat dit een heel moeilijk punt kan zijn voor mensen. Ik vraag ook niet om dankbaar te zijn voor
het verlies, maar probeer een raam of deur open te zetten naar dankbaarheid. Dit om in te zien dat er
nog steeds ook mooie dingen in het leven bestaan. Een dankbaar hart is een lichter hart. Deel vandaag
iets waar jij dankbaar voor bent.
7. Adem in en uit
Vandaag is een soort dag vrijaf van Capture Your Grief. Deze opdrachten kunnen erg veel zijn. Dus zorg
vandaag extra goed voor jezelf en jouw geestelijke gezondheid. Let goed op je ademhaling. Breng wat
tijd door in de natuur en haal adem. Laad op.
8. Empathie
Iets wat rouw mij geleerd heeft is de kracht van empathie. Ik leerde over empathie toen ik het
tegenoverstelde kreeg en dat heeft mij echt de ogen geopend over de mensen die wel empathisch
waren. Om naast iemand te zitten die heel veel pijn heeft en hun pijn erkennen zonder het te proberen te
fixen is een ware gift. Deel vandaag jouw gedachten over empathie, je weet nooit wie er wat heeft aan
wat jij te zeggen hebt
9. Dagdromen
Dagdroom jij wel eens over jouw kind? Of droom jij in jouw slaap over jouw kind? Vraag jij je af of je kind
in een ander universum er nog steeds is? Vraag jij je af hoe je kind er nu uit ziet?
10. Seizoenen
Is er een bepaalde tijd in het jaar die jou doet denken aan je kind? Misschien wel door de geur die in de
lucht hangt of de kleuren van de bomen. Wat brengen de seizoenen voor jou?

11. Overtuigingen
Voordat ik het onderwerp van vandaag benoem, vraag ik om respectvol te zijn naar mensen die anders
denken. Men zegt nooit te praten over politiek of religie maar ik denk dat wij onze overtuigingen kunnen
delen en respect hebben voor elkaar standpunt ook al zijn deze anders als onze eigen. Wees aardig
voor elkaar vandaag. Dat gezegd hebbende, deel iets over jouw overtuigingen. Ben jij spiritueel of
religieus? Geloof jij dat er iets is na de dood? Of geloof jij dat er niets is? Is er ook iets veranderd in jou
overtuigingen sinds het verlies van je kind?
12. Transformatie
Hoe ben jij veranderd na het verliezen van je kind? Hoe was jij eerder en hoe ben jij nu?
13. Familieportret
Hoe ziet jouw familieportret er uit? Het hoeft geen traditionele familie te zijn. Vrienden worden door veel
mensen ook als familie beschouwd. Het familieportret kan ook alleen uit jouzelf bestaan. Hoe zou het er
uit zien als je kind of kinderen hier nog waren?
14. Steungroepen
Wat zijn jouw favoriete netwerken om steun uit te halen? Dit kan een bepaalde instantie zijn, maar ook
bijvoorbeeld een vriendengroep. Als dit iets is wat voor anderen ook te banaderen is, deel het dan.
15. Golf van licht
Deze dag is de dag om verloren baby’s en kinderen te herdenken. Steek een kaars aan en laat zo een
golf van licht over de wereld schijnen.
16. Neem rust van rouw
Het is nu halverwege de maand dus vandaag is weer een neem rust van rouw dag. Gebruik vandaag om
je hart en hoofd rust te bieden en focus op je ademhaling
17. Gekoesterd
Heb jij bepaalde dingen die je koestert die jou doen denken aan je kind. Wat is dit en wat betekent het
voor je?
18. Lessen van rouw
Wat heb jij geleerd van rouw?
19. Wat werd helend voor jou?
Ik nodig jou uit om na te denken wat helend voor jou is. Na de vraag WAAROM dit mij is overkomen,
besefte ik mij hoe veel dieper in de duisternis deze vraag mij duwde. Ik moest de manier waarom ik naar
deze vraag keek veranderen en dat is hoe ik ben gekomen op de vraag wat werkt helend? In plaats van
vragen waarom, vroeg ik mij af wat mij verder zou helpen. Wat kan je doen wat goed is voor jou? Is er
iets dat misschien, ook al is het maar kort, even wat plezier brengt?
20. Muziek
Deel muziek die jou doet denken aan je kind
21. Creatief hart
Heb jij gebruikt gemaakt van creativiteit in jouw rouwproces? Of heb je pas een creatieve kant ontdenkt
hierdoor? Wat vind jij mooi om te maken? Dit kan vanalles zijn. Werken in de tuin, koken, schilderen,
zingen, dansen, schrijven, etc.
22. Liefdesbrief
Schrijf vandaag een liefdesbrief aan jouw kind. Vertel alles wat jij wil zeggen, stop de brief in een
enveloppe en berg hem op op een bijzondere plek
23. Afstand nemen
Neem vandaag tijd om bij te komen. Ga iets doen wat goed is voor jou.
24. Lieve wereld
Wat wil jij dat de wereld weet over jouw kind?
25. Zelfzorg
Zelfzorg is erg belangrijk in het proces van ‘gezonde’ rouw. Wat doe jij aan zelfzorg? Als er niet iets is
wat jij doet, kijk dan eens naar wat voor anderen helpt. Misschien kan dit jou ook helpen zodat jij ook iets
kan vinden om goed voor jezelf te zorgen.
26. Hart
Hoe ziet jouw hart er nu uit? Is het heel? Is het compleet gebroken? Is het leeg? Misschien zit er een gat
in in de vorm van je kind. Omschrijf jouw hart.
27. Rituelen van rouw
Heb jij bepaalde rituelen om jouw kind ter herinneren? Doe jij bijvoorbeeld iets extra’s op een verjaardag
of bepaalde dag?
28. Mythen
Geloof jij dat er bepaalde mythen of verkeerde interpretaties zijn bij rouw en herstel? Wat zijn jouw
gedachten?

29. Laat het los
Is er iets in jouw rouwproces dat jij los moet laten? Misschien is het het vergeven van iemand of het
loslaten van de waaroms en wat als. Deel je gedachten over loslaten van hetgeen jouw niet langer dient.
30. Cadeaus van rouw
Heeft rouw ook iets moois gebracht? Misschien is het compassie of begrip. Hoe denk jij hierover?
31. Zonsondergang ritueel
Dit is de laatste dag van Capture Your Grief. Ga vandaag naar buiten om de zon te zien ondergaan.
Terwijl je de zon ziet ondergaan, kan je reflecteren over de afgelopen maand. Heb jij iets nieuws over
jezelf geleed? Voel jij je meer verbonden met je kind? Hoe voel jij je nu? Ik wil iedereen liefde geven en
ben dankbaar dat jullie mee hebben gedaan. Ook al was het misschien maar een dag. Wees zacht voor
jezelf de komende tijd. Zorg goed voor jezelf. Mag het licht van jou kind voor altijd op jou schijnen.
Liefs Carly Marie

Al schrijvend rouw in je leven verweven
Schrijven is orde scheppen in de chaos
Arianne Wennekes, mama van Julian en Aimée*, merkte na het overlijden van Aimée dat schrijven een
ontzettend krachtig middel is om rouw in je leven te verweven. Ze wilde de helende kracht van schrijven graag
delen met andere mensen die een dierbare verliezen. Haar online programma Schrijf je Rouw werd geboren.
Arianne vertelt ons haar verhaal en geeft jou een aantal tips om zelf aan de slag te gaan met schrijven!

In december 2017 komt na een pittige zwangerschap ons tweede
kindje ter wereld. Al in de zwangerschap horen we dat ze een
hartafwijking heeft. Om familie en vrienden op de hoogte te
houden, blog ik. Vijf dagen na de geboorte van Aimée vertelt de
arts dat een hartoperatie niet mogelijk is en Aimée op een dag dus
zal overlijden. Die dag volgt sneller dan gedacht. Vier weken later
nemen we afscheid van ons kleine meisje. Ondertussen blijf ik
schrijven, over de liefde, het geluk én over de grote pijn van
afscheid nemen. Het schrijven en delen helpt me grip krijgen op de
chaos van gedachten en gevoelens. Tegelijk geeft het de lezers
een intiem inkijkje in de wereld van rouw.
Schrijven is mijn tweede natuur. Schrijven is de manier waarop ik
orde schep in de chaos aan gedachten en gevoelens. Mijn blog
resulteert in het boek Zwarte Roze Wolk - Over liefde en loslaten.
Aimée maakt iets bijzonders in mij los. Nu, drie jaar na haar
overlijden, werk ik fulltime als tekstschrijver. Ik schrijf
levensverhalen voor anderen én via het online programma Schrijf
je Rouw, deel ik de helende kracht van het schrijven met anderen.

Schrijf je Rouw
Schrijven helpt om je gedachten en gevoelens op een rij te
krijgen, om grip te krijgen. Schrijf je Rouw is een online
programma waarin je al schrijvend aan de slag gaat met
rouw. Met het programma help ik rouwenden een stukje op
weg in hun proces. De slogan is niet voor niets:
Al
schrijvend rouw in je leven verweven.
Aan de hand van hele concrete schrijfopdrachten gaan
deelnemers drie of zes maanden aan de slag met rouw. Je
gaat aan de slag met thema’s als ontmoeten, missen,
gedachten, gevoelens en herinneringen, maar je kijkt ook
naar wat rouw voor jou betekent, wat je nodig hebt van je
omgeving en hoe jij je leven weer in wilt richten nu er een
lege plek is. Het is een ontdekkingstocht naar jezelf en jouw
reis door het land van rouw, puur en persoonlijk.
Bij het programma ontvang je, wanneer je dat wilt,
begeleiding per mail. Ook is er een maandelijkse online
meeting voor deelnemers aan het programma. Daarin is er
ruimte om te delen over schrijven en over rouw.
Wil je meer weten over het programma? Je leest er alles over op de website van Schrijf je Rouw.

Zelf aan de slag met schrijven
Vind jij het mooi om zelf aan de slag te gaan met schrijven en kun je wel een duwtje in de rug gebruiken? Ik deel
graag vijf schrijftips met je om je op weg te helpen.

1.

Creëer een fijn ritueel
Schrijven over je kindje, over rouw en over missen gaat gepaard met de nodige emoties. Verbind een ritueel aan
het schrijven. Steek een kaarsje aan, noem de naam van je kindje of draai een bepaald liedje.

2.

Schrijf wat er in je opkomt
In de chaos van gedachten en gevoelens is het soms lastig beginnen. Schrijf eerst al die buitelende gedachten
op. Zet op papier wat er in je opkomt. Vaak kom je als vanzelf uit bij het thema waar je over wilt schrijven. Houd
het klein. Schrijf steeds een stukje van je verhaal of schrijf per keer over één thema of gevoel.

3.

Stel jezelf vragen
Schrijf wat je bezighoudt en stop na een tijdje. Wat heb je geschreven? Waarom houdt dit je zo bezig? Waar zit je
verdriet, angst, boosheid of frustratie? Waar zit je gevoel van trots? Stel jezelf vragen en schrijf daarop door.
Onderzoek jezelf en ontdek stukje bij beetje hoe rouw voor jou werkt.

4.

Gebruik je zintuigen
We zijn geneigd om met onze ogen te schrijven. We delen vaak dat wat we zien of zagen. Om herinneringen
mooi en levendig op papier te krijgen, laat je je andere zintuigen een handje helpen. Wat rook je? Welke geluiden
hoorde je? Wat voelde je? Zet je zintuigen aan het werk!

5.

Schrijf op wat je mist en wat je nodig hebt
Rouwen gaat niet alleen over de persoon die je mist. Rouwen gaat ook over een nieuwe weg in het leven zoeken.
Ontdek al schrijvend wat je mist, maar ook wat je nodig hebt. Welke steun vind jij prettig? Wat zou je aan je
omgeving willen vertellen of vragen? Schrijf het op! Door het eens op te schrijven, lukt het je soms ook beter om
dit te verwoorden naar je omgeving.

Brieven aan je kindje
Een hele waardevolle en intieme manier van schrijven is het rechtstreeks
schrijven aan je kindje. Door je woorden aan je kindje te richten, word het
makkelijker om te verwoorden wat je voelt en wat je denkt. Je vertelt het je
kleine engeltje en jouw kleine engel heeft genoeg aan jouw woorden, aan
het gevoel achter jouw woorden. En het geeft je de mogelijkheid om je
alsnog op je kindje te richten.
Hoe doe je dat?
Koop een mooi notitieboek en begin je schrijven altijd met ‘Lieve {naam}’.
Voel hoe de liefde voor je kindje direct al op het papier stroomt. Een aantal
tips om over te schrijven:
-

Hoe is hij of zij bij je gekomen? Waar is de reis begonnen?
Hoe was de bevalling?
Op welke momenten mis jij je kindje? Deel over die momenten.
Vertel het aan je kindje.

Liever aan de slag met concrete schrijfopdrachten? Op de website www.schrijfjerouw.nl vind je alles over het
programma Schrijf je Rouw en schrijf je jezelf in.

Lisa, het verhaal van een vroeggeboorte.
Het boek vertelt op een intieme manier het verhaal van de stilgeboorte van Lisa,
halverwege de zwangerschap. Lisa’s moeder beschrijft haar dagen in het ziekenhuis, de
bevalling en de periode van rouwverwerking. Het perspectief van de moeder wisselt af
met dat van de vader van Lisa. Hoe ga je om met de heftige beslissingen die je plotseling
samen moet nemen? Juist als emoties, zoals angst, verdriet en boosheid een
grote rol spelen? Deze emoties komen ook naar voren in de contacten via de app met
vriendinnen. De berichten vormen een onmisbare link met de wereld buiten het ziekenhuis.

Claske Hagenbeek (1978) is een werkende moeder met twee kinderen, Daniël (7) en Esmee (3). Ze heeft de
opleiding voor Orthomoleculaire Therapie & kPNI gevolgd en een natuurlijke interesse in medische vraagstukken.
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis heeft haar man Roel aantekeningen gemaakt. Deze hebben bijgedragen aan
een vloeiend geschreven verhaal in een tijd waar onzekerheid en onmacht, maar ook onvoorwaardelijke liefde
centraal staat.
In het kader van ons thema "schrijven' stelde we Claske enkele vragen.
Toen Lisa overleden is, werd je overspoeld door een enorm groot verlies en heel veel verdriet. Jullie wereld staat
stil terwijl rondom jullie alles gewoon verder gaat. Hoe kom je er dan toe om jouw verhaal op te schrijven, je wordt

zo overspoeld met verdriet en dan toch nog gaan schrijven. Persoonlijk zou ik dit niet gekund hebben. Vond je
troost in het neerschrijven van je verhaal, was het een manier om met je verdriet om te gaan?
Toen ons het verlies van Lisa in 2016 overkwam zocht ik zelf op internet naar ervaringsverhalen. Ik zocht naar
boeken over zwangerschapsverlies, waarbij de ouders (vanaf het moment dat ze hun kindje dreigen te verliezen)
gevolgd worden tot en met de periode van rouwverwerking. Een zoektocht naar herkenning en troost. Aangezien
ik in de periode van "willen begrijpen" verkeerde, zocht ik naar boeken waarin ook (zorg)professionals betrokken
waren. Ik kwam toen voornamelijk boeken tegen vóór zorgprofessionals. Of boeken waarin ouders over het
verlies van hun (vaak al geboren) kind schrijven. Ik voelde me eenzaam en kon onvoldoende invulling geven aan
mijn eigen behoefte, namelijk het lezen van dilemma's en de emotionele impact daarvan, gevolgd door hoe te
rouwen.
Ik had het gevoel dat ik de enige op deze wereld was die zoiets overkwam. Vanuit die emoties ben ik begonnen
met het uitwerken van de aantekeningen, die mijn man tijdens ons verblijf in het ziekenhuis heeft gemaakt. Ik
ervaarde de therapeutische werking om het van me af te schrijven. Stukje voor stukje droeg ik het geschrevene
voor aan de praktijkondersteuner GGZ, die werkzaam was bij mijn huisarts.
Dat dit uiteindelijk heeft mogen leiden tot een boek is niet alleen voor mezelf waardevol.
Ik hoopte het verlies daarmee voor een deel te hebben verwerkt, maar ik bleef worstelen met emoties. Ook
knaagde er onderhuids iets, waar ik mijn vinger niet op kon leggen. Gedurende een periode waarin ik trainingen
op het vlak van persoonlijke ontwikkeling volgde, huilde ik keer op keer tranen met tuiten over Lisa. Ik stelde
mezelf de vraag: ‘Wat is de zin van dit alles?’
Tijdens één van de coachsessies heb ik een belangrijk besluit genomen, een besluit dat ver buiten mijn
comfortzone lag en nog steeds ligt: ik ga mijn verhaal publiceren!
Ik hoop ook het delen van het verhaal over Lisa, de behoefte waar de lezer naar op zoek, is bevredigd.

Als je dan je boek geschreven hebt, is het dan niet moeilijk om dit terug te lezen. Voel je dan niet telkens weer
dezelfde verschrikkelijke pijn omdat je kindje er niet meer is?
Het boek is zo vaak geredigeerd en gecorrigeerd door anderen en mezelf dat teruglezen voor mij niet moeilijk is.
Daar waar ik gedurende het schrijfproces door een achtbaan aan emoties ben gerold, lukte het steeds beter om
op een technische manier naar mijn verhaal te kijken. Het lukte als het ware om tijdens het uitgeefproces als een
helikopter boven te hangen. Met een positief kritische blik doorlezen en redigeren. Ja, het is een zeer aangrijpend
en rauw geschreven boek geworden, waarin veel symboliek en ook humor voorkomt. Ik ben trots op de manier
waarop ik mijn gevoelens heb kunnen verwoorden. Er zijn al zoveel mooie reacties van mensen die het gelezen
hebben. Mensen die zeggen vanaf de eerste regel niet meer kunnen stoppen met lezen en aangeven er troost uit
te halen. Dat ik mijn verhaal mag delen, overstijgt bijna het gevoel van verdriet en gemis. Natuurlijk vertel ik
mensen ook over het boek. Zolang het vertellen over de totstandkoming of opbouw van het gaat, lukt het mij
redelijk om de ogen droog te houden. Echter zodra mensen doorvragen, bijvoorbeeld tijdens het geven van een
interview, kunnen de emoties in alle hevigheid naar boven komen. Zeggen of schrijven, dat is toch anders.
Wat wil je met je verhaal bereiken?
Mensen deelgenoot maken van mijn ervaringen. U, als lezer, meenemen in de gevoelens en
emoties die loskomen bij een dergelijke, ingrijpende gebeurtenis.
En een onderwerp dat nog steeds vaak onbespreekbaar is, bespreekbaar maken zodat wat onzichtbaar is,
zichtbaarder wordt.
Vrijwel iedereen, die ik vertel over mijn ervaring, kijkt me in eerste instantie geschrokken aan. Vervolgens
komt er óf een herkenbare blik óf men zegt iets in de trant van: “O maar, ik ken ook wel iemand, die…”
Ik verbaas me erover hoe vaak een dergelijke reactie komt. Het thema vroeggeboorte of stilgeboorte is blijkbaar
een onderwerp dat onderhuids bij méér mensen speelt, dan aan de oppervlakte zichtbaar is.
Claske, heel erg bedankt om je ervaringen met ons te willen delen.
Het boek:" Lisa, het verhaal van een vroeggeboorte" is te verkrijgen in de webwinkel van Lieve Engeltjes.
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Voorstelling: In Herinnering

Beste mensen,

Ik wil jullie graag laten weten dat er weer een nieuwe theatervoorstelling gepland staat.
Dit keer geen solovoorstelling.
We geen de voorstelling IN HERINNERING spelen.
Dit is een indrukwekkende tekst geschreven door Hanneke Paauwe.
De voorstelling gaat over de dood van een kind.
Vader, moeder en kind vertellen hoe ze het verlies van hun zoon en tweelingbroertje proberen te verwerken.
Dat doen ze in een monoloog. Hoe verschillend hun verhalen ook zijn, toch zijn ze op een intense en gevoelige
manier met elkaar verbonden.
In deze voorstelling heeft Hanneke Paauwe niet alleen oog voor de donkere en zwarte kant van verlies, maar
ook voor troost. Bijvoorbeeld de troost van uiteindelijk bereikte rust, van nieuwe hoop.
Dicht op de huid van de bezoeker vertelt. Oprecht en misschien confronterend, maar steeds met ontzag,
zachtmoedigheid, compassie en respect.

Vier acteurs vertellen als de vader, de moeder, de zoon en de dochter hun gevoelens rond de dood van hun
zoon/broer. Op een bijzonder natuurlijke manier leiden ze steeds een kleine groep toeschouwers door een
beklijvende voorstelling.
IN HERINNERING is een uitzonderlijk locatieproject van hoge integriteit en met de klemtoon op het vertellende
woord.
Tekst: Hanneke Paauwe. Regie: Trudy Schambergen. Spel: Nena Creemers, Marielle Geelen, Eric van Overbeek
& Teun van Schadewijk. Livemuziek: Rob Terwijn.
Speeldata: oktober 2021
Vrijdag 1/10 (première), zaterdag 2/10, donderdag 7/10, vrijdag 8/10, zaterdag 9/10, donderdag 14/10, vrijdag
15/10, zaterdag 16/10.
2 voorstellingen per avond (19.00 uur en 21.00 uur). 20 toeschouwers per voorstelling.
Reserveren via; ecacvanoverbeek@gmail.com

Locatie:
De Franse Eik
Tongeren 26
5282 JH
Boxtel

Wij hopen jullie te zien!
Theatrale groeten namens het gehele In Herinnering team,
Eric van Overbeek

Gedicht
Een brief

Weet je wat ik graag eens "doen zou"
Een lange brief schrijven.
Een lange brief naar jou!
Waarin ik je van alles zou vertellen,...
Hoe het hier gaat, maar vooral dat ik van je hou!
En dat we jou nog steeds zo missen,
Maar dat het voor nu even oké is.
Omdat ik zeker weet dat we elkaar weer zien,
Maar toch hoop ik inmiddels "niet al te gauw"!

Een Elfje
Schrijven
een verhaal
Over jouw bestaan
Onze liefde voor jou
Mabel*

Een Elfje
Schrijven
Een verhaal
Over mijn leven
Dat niet gemakkelijk was
Possitiviteit

Monique Minneboo,
Mama van Murphy, Mabel* en Muraya

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

Voor de verschillende mailgroepen is gekozen voor iets wat het fragiele/zachte/mooie/tere/kleine van een
baby/kindje kon symboliseren.
Bloemen hebben dit allemaal in zich.
De bloemetjes zijn allen geplukt; het leven is eruit, ze kunnen niet meer verder groeien.
Eigenlijk spreekt ieder bloemetje voor zich. Een kleine toelichting:
- Extreem Vroeg Geboren - roosje in de knop
een knopje wat nooit heeft kunnen uitgroeien tot een mooie roos
- G-een-Keuze - sneeuwklokje
een vroeg voorjaarsbloemetje - te vroeg is het leven ervan beëindigd (de bloemblaadjes staan
nog niet helemaal open). De witte kleur staat voor onschuld/reinheid.
- Lieve Engeltjes/babygroep - kievitsbloem
een heel teer en ook zeldzaam bloemetje
- Kind Verloren - madeliefje
echt een kinderbloemetje; kinderen plukken ze graag en maken er bijv. kettingen van. Het
madeliefje staat ook voor onschuld en reinheid.
- Klein-Engeltjes - anemoon
een bloemetje dat heel kwetsbaar oogt en een vrij korte bloeitijd heeft.
- Eindelijk Tastbaar - viooltje
hier spelen de zachte bloemblaadjes een grote rol; zij symboliseren de tastbaarheid.
Kaartenset Troost
Troostset bestaande uit 10 kaarten met verschillende afbeeldingen
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