
Door een samenwerking van de Protestantse 

Kerk in Kralingen en Palliatief centrum de 

Regenboog, wordt u uitgenodigd om deel te 

nemen aan een rouwgespreksgroep die bijeen-

komt in de Ho"aankerk.

Rouw doet veel met een mens, rouwarbeid is 

hard werken. Je moet het meestal maar zelf zien 

te verwerken en het liefst weer zo gauw mogelijk 

‘normaal’ aan de maatschappij deelnemen. De 

wereld draait door in een tempo waar je soms 

even niet in mee kunt. Alles lijkt veranderd; het 

toekomstbeeld, vriendschappen, de rol die je 

speelde in je netwerk of eigen omgeving.

Het verlies van een partner waar je soms al ja-

ren mee samen was of het verlies van een kind 

vraagt enorm veel energie. Het is niet te over-

zien hoe lang het verdriet je helemaal in beslag 

Rouwgespreksgroep 
neemt en wanneer je je weer een beetje kunt 

‘redden’. De vragen ‘waarom’ en het zoeken naar 

zingeving (weer zin in het leven hebben of een 

doel) kost heel veel. Anderen ontmoeten die in 

rouw zijn, kan helpen. Herkenning vinden in de 

verhalen van anderen, troost zoeken bij elkaar 

in een veilige omgeving, ervaringen delen.

Niet één verhaal is hetzelfde weten we inmid-

dels als gespreksleiding. Het zal gaan over 

ziekteprocessen waar je mee te maken had, een 

plotseling overlijden of ... De veranderingen in 

je omgeving, teleurstellingen, verwachtingen 

die niet uitkomen en het zoeken naar een nieuw 

houvast. Niets is vergelijkbaar, lijkt het in zo’n 

gespreksgroep – wel dat je van mensen in de-

zelfde omstandigheden respect zult krijgen en 

medeleven.

Het gaat om naaste te zijn en naasten ervaren.



Aanmelden rouwgespreksgroep:
Aanmelden kan voor deze gespreksgroepen bij 

• Hilda Geysendorpher, t. (0180) 432 195 of

• Riet Langstraat, t. (010) 482 40 16.

Zij hebben met iedere aanmelder een kennismakingsgesprek in de Ho"aankerk (Oudedijk 2). Als dat gebeurd 

is start de gespreksgroep op een datum in overleg in deze kerk.

De gespreksleiding is in handen van:
Hilda Geysendorpher: opgeleid H.B.O. maatschappelijk werk en dienstverlening, H.B.O rouw- en verliesbe-

geleiding en stervensbegeleiding. Werkzaam geweest als schoolmaatschappelijk werkende bij het speciaal 

onderwijs. Thans werkzaam in het pastoraat van de protestante gemeente De Levensbron te Ridderkerk en 

uitvaartouderling in die kerk.

Riet Langstraat: opgeleid H.B.O. pastoraal/dia conaal werker, voormalig coördinator bij de Vrijwilligers Termi-

nale Zorg Rotterdam. Vanuit die functie en op verzoek van de Contactraad van Kerken in de jaren 90 gespreks-

leiding voor diverse rouwgroepen in Rotterdam-Zuid. Daarna initiatiefneemster en directeur van Stichting 

Inloophuis Rotterdam, een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten en/of nabestaan-

den. Daar uiteraard ruime ervaring opgedaan met alles rond ziekte en rouw. Verzorgt ook trainingen voor 

hulpverleners en houdt lezingen voor belangstellenden over rouw en de rouwprocessen.

Kosten:
Er zijn geen kosten verbonden aan deze gespreksgroep.
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