
Hoe voer je een goed  
rouwgesprek? 

Arthur Polspoel 
 
 

Vorming voor rouwbezoekers 
en leiders van de uitvaart 

 
26 april, 3 en 10 mei 2017 

 Arthur Polspoel, pastoraaltheoloog, is vele jaren actief in de begeleiding 
van rouwenden. Hij is een veelgevraagd spreker en auteur van boeken 
over rouw. 

 Vanuit onze eigen ervaring en aan de hand van casussen, worden  
basishoudingen en technieken aangeleerd om een goed rouwgesprek  
te kunnen voeren. 

 Hij geeft ook antwoorden op onze vragen en moeilijkheden bij een  
rouwgesprek. 
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Voor wie:   voor rouwbezoekers van plaatselijke groepen ‘Rouwenden nabij’, 

                    voor leiders van de uitvaart en alle mensen die rouwbezoeken 

doen of binnenkort gaan doen 

Spreker:   Arthur Polspoel 

Info:  :  Gerda Linssen, gerda.linssen@ccv.be, 011 24 90 73    ,  
        
Waar:   Pastoraal Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 

Wanneer:   woensdag: 26 april, 3 en 10 mei 2017 

    Groep 1: van 14.00u tot 17.00u 

   Groep 2: van 19.00u tot 22.00u 

Maximum aantal deelnemers: 20 personen per groep 

Inschrijven vóór 20 april 2017 bij: 
   CCV-Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel. 011 24 90 70  

   e-mail: hasselt.secr@ccv.be of via website: www.ccv.be 

Inschrijvingsgeld: 30 Euro 
   storten op rekeningnummer van CCV: BE49 7330-4871-7571  

   met vermelding ‘Rouwgesprek + groep 1 of 2 + naam deelnemer’  

Met veel goede bedoelingen trachten we rouwende mensen nabij te zijn en 
troost te bieden. Maar we ervaren ook dat echte communicatie niet altijd zo 
eenvoudig is. Als de rouwende zijn/haar verhaal vertelt ervaren we regel- 
matig een onvermogen om juist te vatten waar de ander in de diepte mee 
bezig is. We vragen onszelf na een gesprek af of we wel goed reageren en 
op de juiste manier tussenkomen…  
Wat kan ik zeggen als geloof ter sprake komt? Moet ik wel iets zeggen? 
 
Arthur Polspoel heeft een jarenlange ervaring met rouwgesprekken. 
Aan de hand van voorbeelden die we zelf meebrengen vanuit onze eigen 
ervaring en via casussen gaat hij ons helpen en begeleiden in het zoeken 
naar de goede vragen en antwoorden in bepaalde situaties.  
Hij geeft ons een beter inzicht waarom sommige vragen en antwoorden juist 
wèl of juist niet zo goed zijn. 
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