
 

 

 

 

Lezing: Leven met verlies       
 
“Mijn vrouw is 3 maanden geleden gestorven. Ik kom de dagen moeilijk door, alles herinnert mij aan 
haar. Het was pas haar verjaardag, de eerste keer zonder haar….” 
 
“Mijn man is 10 jaar geleden gestorven. Het lijkt wel of mijn verdriet en gemis almaar groter wordt..” 
 
“Ik ben 5 jaar geleden gescheiden. Soms denk ik dat het gemakkelijker zou zijn als hij was gestorven….” 

 
“Ik heb 8 jaar geleden een miskraam gehad. Maar ja, daarna heb ik nog wel 2 prachtige kinderen 
gekregen. Dan moet ik daar toch niet meer zoveel last van hebben…” 
 
“10 jaar geleden zijn wij ons kind verloren aan een ziekte. Het is iedere dag overleven…” 
 
“Ik ben ontslagen en voel me verloren….” 
 

“Mijn vader is al 10 jaar gestorven. En nu is mijn moeder pas gestorven. Ik voel me wees…” 
 
“Sinds mijn ongeval kan ik mijn rechterarm en been niet meer goed bewegen en heb voortdurend pijn, 
maar ja ik heb wel geluk gehad dat ik er nog ben…” 
 
“Mijn zusje was 7 jaar toen ze 30 jaar geleden in augustus overleed. Iedere augustus voel ik me 
verdrietig en somber. Dat is toch niet normaal…”  
 
“Mijn vrouw woont in een verzorgingstehuis, soms kent ze me niet meer. Ze is niet meer de vrouw die ik 

kende….” 

 
“Onze hond is overleden, het is of ik een gezinslid ben verloren…” 
 
Allemaal krijgen we in ons leven op verschillende momenten en manieren te maken met verlies.  
Bij verlies ontstaat er een wond die om tijd, verzorging en heling vraagt. Er bestaat geen goede manier 
van rouwen. Wat voor de ene persoon een groot verlies is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. En 
andersom. Er bestaat geen hiërarchie in verlies. Daarnaast is ieder mens uniek en rouwt op zijn of haar 

eigen manier en in zijn of haar eigen tempo.  
 
De lezing ‘Leven met verlies’ maakt het rouwproces en wat u kunt doen na verlies inzichtelijk waardoor u 
meer begrip en zicht krijgt op uw eigen manier van rouwen en dat van anderen. 
 
Voor meer informatie 0478-532356 en welkom@praktijkewalts.info  
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