
Praktische informatie 
 

Bijeenkomsten 

De groep van negen komt op vrijdagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur bij elkaar met een frequentie 

van circa eens in de vier weken. Dit is  m.u.v. de eerste bijeenkomst die op zaterdag valt en anderhalf 

dagdeel beslaat. In de negende maand is er een weekend waarin je met de hele groep op pad gaat van 

vrijdagmiddag tot en met zondag. De locatie bepalen we samen.  

 

Tussen deze groepsbijeenkomsten door kom je één keer per maand samen met twee andere mensen uit 

jouw groep. Tijdens deze ontmoeting kijk je terug op de vorige bijeenkomst en wat die met jou gedaan 

heeft. Daarnaast blik je vooruit naar het volgende thema. Aan het eind van elke bijeenkomst worden 

suggesties gegeven hoe je deze tussentijdse ontmoeting vorm en inhoud kunt geven. 

 

 

 

 Tijd Thema 

 

Bijeenkomst 1  12.00 tot 20.00 uur Kennismaking 
 

Bijeenkomst 2 
  

18.00 tot 22.00 uur Verlies 
 

Bijeenkomst 3  18.00 tot 22.00 uur De schreeuw 
 

Bijeenkomst 4  18.00 tot 22.00 uur Eigen sterfelijkheid  
 

Bijeenkomst 5 
  

18.00 tot 22.00 uur Vergeving 
 

Bijeenkomst 6  18.00 tot 22.00 uur Afscheid nemen 
 

Bijeenkomst 7  18.00 tot 22.00 uur Dierbare ontmoeten 
 

Dag in drietal Hele dag Stilstaan bij overledene 
 

Bijeenkomst 8 18.00 tot 22.00 uur Stamboom 

 

Weekend Vrij16.00 tot zon 

17.00 uur 

Afscheid en begin 
 

Bijeenkomst 9 18.00 tot 22.00 uur Terugblik 

 

 

 

   
Waar 

Met uitzondering van het afsluitende weekend en bijeenkomst 8 vinden de bijeenkomsten plaats in 

Verbum Dei, Plantage 16 in Leiden. De ingang kun je vinden aan de achterzijde, deze is gelegen aan 

de Utrechtse Veer tegenover woonboot nr. 39.  

Het is circa 15 tot 20 minuten lopen vanaf station Lammeschans in Leiden. 

 

Verbinding 

Meedoen met de negen maanden groep is niet vrijblijvend. Het vraagt om de bereidheid je te 

verbinden en je ook buiten de bijeenkomsten om in de thema’s te verdiepen.. Veel van de oefeningen 

vinden in een drietal plaats. Het is dus van belang dat je er elke bijeenkomst bent, calamiteiten 

daargelaten natuurlijk.  



 

Stand in 

Alle deelnemers wordt gevraagd om voor aanvang van de groep in de nabije familie- 

vriendenkring een zogenaamde ‘stand in’ te zoeken. Je kunt een broer of zus, partner, zoon of 

dochter vragen. Maar een vriend of vriendin die je na aan het hart ligt kan ook. Mocht jij 

onverhoopt een avond echt niet aanwezig kunnen zijn, dan vervangt deze persoon jou. 

Daarnaast wordt de stand in bij de afsluitende maaltijd van de eerste zaterdagbijeenkomst en 

bij bijeenkomst zeven uitgenodigd. Je doet dan samen een oefening, waarin je meer open dan 

gewoonlijk elkaar toespreekt en naar elkaar luistert. 

 
Waarom negen? 

Het aantal van negen is niet willekeurig gekozen. Het is nodig omdat we vaak in drietallen, de 

zogenaamde trio’s, zullen werken. In het trio vervullen de deelnemers steeds drie rollen, die van de 

verteller, de getuige en de gids. 

 

Drie rollen 

De verteller: Als je in de gelegenheid wordt gesteld om je verhalen, de mooie, moeilijke, pijnlijke 

ervaringen uit je leven, ononderbroken te vertellen, waarbij anderen liefdevol getuige zijn, dan kun je 

ze echt horen met liefde en compassie. Je spreekt en luistert jezelf daarmee als het ware tevoorschijn. 

Je kunt zo je verhalen vrijgeven. Dit betekent niet dat je ze vergeet; ze kunnen hun zwaarte wat 

verliezen waardoor ze lichter te dragen worden.  

 

De getuige: Zonder oordeel getuige zijn, verschilt van het luisteren dat je gewoonlijk doet. De getuige 

luistert met compassie en onvoorwaardelijke aandacht zonder te analyseren of te oordelen. De getuige 

‘doet niets’: knikt niet, humt niet, stelt geen vragen en draagt geen oplossingen aan. De getuige luistert 

stil met een liefdevolle intentie. In de rol van getuige ga je over van ‘doen’ naar ‘zijn’. Michael 

beschrijft het als de overgang van ‘human doing’ naar ‘human being’. 

 

De gids: de gids zit in de drietallen schuin achter de verteller en geeft door zijn manier van aanwezig 

zijn kracht en moed aan de verteller. Is letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug. Incidenteel, met 

grote terughouding, want er mag vertrouwen zijn dat de verteller weet wat nodig is, kan hij/zij de 

verteller een lichte aanmoediging geven als hij/zij zijn woorden kwijt is.  

De gids bewaakt de tijd. Dit is meer dan zorgen dat de groep op schema blijft. Het herinnert de 

verteller (en de gids zelf) eraan dat in iedere trio-oefening, net als in het leven zelf, je een beperkte tijd 

hebt om te zeggen wat gezegd wil worden.  

 

De kosten 

De kosten zijn € 350 per persoon. Dit is inclusief koffie en thee. En exclusief de kosten van het 

weekend. Deze zijn afhankelijk van welke keuzes de groep maakt qua accommodatie, etc. De ervaring 

leert dat je moet rekenen op circa  €150. Het is niet de bedoeling dat financiën een belemmering tot 

deelname zijn. Neem in dat geval even contact met me op.  

 


