
 

Praktische informatie 

 

 

Waar: 

Pastoraal Centrum - Seminarie 

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 

 

Voor wie: 

Mensen in de parochie of in de zorg die  

rouwende mensen ontmoeten, vrijwilligers die 

met zieken, stervenden en rouwenden bezig 

zijn, mensen die geïnteresseerd zijn. 

 

Begeleiding: Gerda Linssen 

 

Meer info: 

Gerda Linssen 011 24 90 73 of 0472 44 65 39 

gerda.linssen@ccv.be 

 

Kostprijs: 

40 Euro voor de 4 samenkomsten. 

Rekeningnummer CCV: BE49-7330-4871-7571 

met vermelding ‘Inzicht in rouw 2019 + naam 

deelnemer’. 

Misschien wil jouw parochie, zorginstelling of 

werkplaats ook delen in de onkosten. 

 

Inschrijven voor 26 maart 2019 bij CCV.  

 011 24 90 70 

 hasselt.secr@ccv.be 

 www.ccv.be/hasselt 

 www.facebook.com/ccvhasselt 
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INZICHT IN ROUW 

VORMINGSAVONDEN 

OP DINSDAG 
 

 

2, 9, 16 april en 7 mei 2019  

van 19u-22u 

 

Niet onverschillig 

 

Jij die  

niet onverschillig blijft  

jij maakt het verschil 

 

Jij die  

niet toekijkt maar mij aankijkt  

jij maakt het verschil 

 

Jij die  

doet wat je belooft  

jij maakt het verschil 

 

Jij die  

laat merken dat je aan mij denkt  

jij maakt het verschil 

 

Jij die niet zegt:  

ieder voor zich en God voor ons allen  

jij maakt het verschil 

 

Jij die met mij  

in de moeite van de onmacht blijft  

jij maakt het verschil. 
 

Marinus van den Berg 

uit ‘Tijd om te troosten’ 

©  Gerda Linssen 
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Je zweeg  

en liet de stilte toe. 

Woorden kwamen niet  

je zou niet weten hoe. 

 

Je zat  

en wachtte rustig af  

totdat de tijd  

het antwoord gaf. 

 

Je bleef  

en kwam niet met goede raad. 

Je wist het ook niet meer  

hoe het nu verder moest gaan. 

 

Je was er  

en verder eigenlijk niets. 

Maar je was zo troostend  

tijdens mijn verdriet. 

 

Auteur onbekend 

 CCV in het bisdom Hasselt 

 

Afscheid nemen van een geliefde is heel 

moeilijk. Veel mensen weten niet wat te 

zeggen of wat te doen en doen dan maar 

niets. Nabestaanden voelen zich vaak in de 

kou staan.  

 

Vanuit deze ervaring startte CCV in 2004 

het project ‘Rouwenden nabij’. De grote 

vraag was: “Hoe kunnen we als gelovige 

gemeenschap rouwende mensen nabij 

zijn?” Die vraag is er vandaag nog steeds. 

 

Met Jezus als ons grote voorbeeld, zijn wij 

als christenen geroepen om gekwetste en 

beproefde mensen nabij te zijn.  

Kunnen wij, wanneer de leegte het sterkst 

voelbaar is, er gewoon zijn voor hen?  

 

 

Wil jij rouwende mensen nabij zijn? 

In deze vier samenkomsten krijg je de kans 

om (beter) te leren omgaan met je eigen en 

andermans rouw.  

 

Vanuit christelijk perspectief worden  

 inzichten aangereikt, 

 vaardigheden geoefend,  

 grondhoudingen aangeleerd,  

 spiritualiteit verdiept. 

Situering en bedoeling VORMING 

INZICHT IN ROUW 

 
telkens van 19u tot 22u 

De vier avonden vormen één geheel. 

2 april 2019 

 Wat is rouwen? 

 Elementen die het rouwproces kunnen 

beïnvloeden. 

 

9 april 2019 

 Het rouwproces is een emotioneel proces 

 Hoe kan je dit rouwproces ondersteunen?  

 Hoe kan je rouwenden nabij zijn? 

 

16 april 2019 

Rouwen: een weg tussen verlies en herstel  

 Oude rouwmodellen 

 Nieuwe visie rond rouw 

 Het duaal procesmodel 

 Mannen rouwen anders dan vrouwen 

 Een veelheid aan verliezen 

 

7 mei 2019 

 Een liefdevolle en nabije God aanreiken 

 Verrijzenis voor ons vandaag 

 
© Gerda Linssen 


