
De ontmoetingsgroep is een initiatief van Issoria 

Rouwondersteuning en Humanitas Steun bij Verlies.  

Beide organisaties bieden naast ontmoetingsgroepen individuele 

ondersteuning bij rouw. Ook voor algemene informatie over rouw 

en rouwondersteuning kun je bij hen terecht. 
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Ontmoetingsgroep - Jong Partnerverlies 

 

Je bent nog jong, 30, 40, 50 en dan sterft je partner. Je toekomst-

beeld ligt in stukken. Wellicht hadden jullie een kinderwens en kan 

deze nu niet meer worden vervuld. Of misschien zijn er wel kinde-

ren en zal je hen nu in je eentje moeten grootbrengen. Dan ben je 

vader en moeder tegelijk. Je vrienden en vriendinnen staan volop 

in het leven. Ze willen er misschien wel voor je zijn, maar 

begrijpen niet altijd waar jij nu doorheen gaat. Het kan dan fijn zijn 

te delen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Precies 

daarvoor is de ontmoetingsgroep.  

Je gaat met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende 

acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor 

ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning 

zijn in elkaars verhalen. 

In de groep staan we op verschillende manieren stil bij ieders 

verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan 

brengen. Wat is de impact  op het dagelijks bestaan?  Je werk, 

gezin, vriendschappen en relaties? Hoe kom je met de zorg voor 

jullie kinderen toe aan je eigen verdriet? En hoe ga je om met een 

veranderd toekomstperspectief? Zal er ooit ruimte voor een ander 

zijn?  Met elkaar kijken we hoe je met het gemis de draad van het 

leven weer op zou kunnen pakken. Uiteraard is er ook ruimte voor 

de inbreng van eigen vragen. 

 

Begeleiding 

De begeleiders zijn: 

 Nelleke van der Oord, coördinator Steun bij Verlies van 
Humanitas Rijnland en gastvrouw bij inloophuis Scarabee. 

 Anne Remijn, coördinator Steun bij Verlies van Humanitas 
Rijnland, opgeleid in Omgaan met Verlies, met een eigen 
praktijk in rouw en verliesbegeleiding. 

 

Waar en wanneer 

De ontmoetingsgroep komt bijeen in de Oase, stilteruimte bij 

Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 2313  HM in Leiden. Er kunnen 

maximaal 6 mensen deelnemen.   

We starten op dinsdagmiddag 4 april van 14.00-16.00 uur.  De 

andere data zijn:  11, 18 en 25 april, 16, 23 en 30 mei en 6 juni. We 

hebben een terugkombijeenkomst gepland op 5 september 2017.  

Kosten 

Voor deelname aan de groep vragen we een bijdrage van 90 euro.      

Informatie en aanmelden 

Humanitas Rijnland Steun bij Verlies  

steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl tel 06 13123575 

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakings-

gesprek met een van de begeleiders. We bekijken dan of de 

ontmoetingsgroep op dit moment de meest passende en 

geschikte vorm van ondersteuning is. 
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