Informatie, ontmoeting,

weder

zijds

uitwisseling en studie
rondom een vanuit de antroposofie
en De Christengemeenschap
geïnspireerde stervenscultuur

Nieuwsbrief

Apeldoorn, juni 2010.

Aan de belangstellenden,
U heeft geruime tijd niet van ons gehoord. Op dit moment zijn er nieuwe ontwikkelingen
en plannen waarvan wij u graag op de hoogte stellen. O.a. van een derde
ontmoetingsdag op 27 november a.s., na die in maart 2009 in Driebergen met het thema
“Wat is sterven?” “Waarom sterven wij?” en een half jaar later in Rotterdam rond het
thema “Euthanasie en versterven: hoe ga je de drempel over?”
Er is veel gebeurd dat voor de buitenwereld onzichtbaar was. Daarover later in deze
brief. Nu eerst wat Wederzijds voor de groep van belangstellenden binnenkort in petto
heeft.
Een derde ontmoetingsdag op 27 november a.s. met het thema “Het waken voor en na
het sterven” is in voorbereiding. Deze zal plaatsvinden in de regio Den Haag, Leiden,
Alkmaar. Noteert u deze datum alvast. Opgave van plaatst, tijden en kosten volgt nog.
Daarnaast is er een eerste plan gemaakt voor het oprichten en/of stimuleren van
landelijke of regionale verdiepings- en studiegroepen met betrekking tot thema’s die tot
het werkgebied van Wederzijds behoren. Groepen in de regio die zich aansluiten bij
Wederzijds kunnen steunpunten gaan vormen voor toekomstige ontmoetingsdagen in die
regio. Zo kan dan -net zoals in Zwitserland- de fakkel telkens weer naar een andere regio
in het land worden doorgedragen. In een bijlage ziet u een overzicht van de activiteiten
van onze zustergroep in Zwitserland.
De website www.wederzijds-stervenscultuur.nl, ondergebracht bij Antrovista, zal in dit
jaar stap voor stap worden uitgebreid.
Over respons van uw kant hoeven we niet te klagen. Inmiddels zijn er 213
belangstellenden. Het bestuur van Wederzijds wil graag een overzicht krijgen wie de
belangstellenden zijn en wat hun wensen zijn. In de nabije toekomst zult u een
enquêteformulier ontvangen, dat alleen voor dat doel zal worden gebruikt.
Voor het werk van Wederzijds zijn we afhankelijk van giften en donaties. Het is onze
wens dat u door een (vaste) donatie uw enthousiasme voor Wederzijds wil onderstrepen.
Hiertoe wordt u in een begeleidende brief bij de enquête uitgenodigd.

Wat er verder gebeurde. Na de ontmoetingsdagen bleek een omslag naar binnen nodig,

aandacht voor het fundament, een bestendiging van wat voorzichtig in de wereld was
gezet. Het begon met de keuze voor het oprichten van een stichting, het opstellen van
statuten. Vervolgens werd gewerkt aan allerlei facetten in de onderlinge samenwerking,
het structureren daarvan, de interne taakverdeling en de continuïteit van het vele werk
voor het uitwerken daarvan.
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Tegelijkertijd bleek behoefte aan een ruimer reflectiekader, aan meer hoofden, harten
en handen. In een “klankbordgroep” kan het bestuur nu plannen en wensen bespreken.
Deze groep kan ook uit eigen initiatief ideeën en commentaar leveren. Negen personen
met verschillende achtergronden reageerden positief op de vraag om in die groep plaats
te nemen. Sinds de eerste bijeenkomst in oktober heeft de uitwisseling met hen al veel
waardevols opgeleverd, zowel inhoudelijk alsook met betrekking tot de aanpak.
Zichtbaar werd dat een beleidsplan wenselijk was voor een omschrijving van prioriteiten
in een evenwichtige verdeling t.a.v. wat intern en extern gevraagd wordt. En een
huishoudelijk reglement voor een duidelijke omschrijving van taken en bevoegdheden.
Beide stukken zijn in een vergevorderd stadium.
Het bovenstaande geeft een beeld van wat er bij Wederzijds gaande is. Veel is nog een
eerste stap, veel is al verder geconcretiseerd.
Van alle verdere ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden. Zeker telkens als
Wederzijds iets organiseert dat voor u is bedoeld, of dit gebeurt door andere organisaties
op gebieden waarop ook Wederzijds actief wil zijn. En daarnaast 2 x per jaar door middel
van een Nieuwsbrief. Ook op de website zult u steeds meer informatie kunnen vinden.
Het bestuur van Wederzijds kijkt uit naar een ontmoeting met velen van u op 27
november.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Marijcke van Hasselt.

P.S. 1. In de afgelopen tijd was er opeens veel discussie n.a.v. het initiatief “Uit vrije
wil”, dat de zelfbeschikking t.a.v. het sterven wil vergemakkelijken. Dit initiatief is
aanleiding voor 2 lezingen door Bastiaan Baan en Hans van Delden op 5 oktober in de
kerk van De Christengemeenschap, Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist en 14
oktober in de kerk van De Christengemeenschap, Badhuisweg 27, 7201 GM te Zutphen.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur.
P.S. 2. In de bijlage ziet u een aankondiging van 2 seminars door Christopher Bee in
Zutphen. Het tweede seminar op zondag 27 juni a.s. heeft als thema “Leven met het
bewustzijn voor het mysterie van de dood”.
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