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Van het bestuur
Dit is een Nieuwsbrief met veel aankondigingen van gedenkstonden en lezingen. In de herfst is er
aan alle kanten aandacht voor sterven en voor de overledenen. Dat vinden we belangrijk en zinvol.
Maar ook vanuit Wederzijds is er nieuws: we hebben ons bestuur kunnen versterken!
De nieuwe bestuursleden zijn Hélène Henselmans en Riet Blanke. Beiden stellen zich hieronder
aan u voor. Riet Blanke is kunstenares en u treft werk van haar hand aan op onze website
www.wederzijds-stervenscultuur.nl
We werken op het moment intensief aan het voorbereiden van onze volgende Studiedag, op 21
april 2012. Noteert u de datum vast in de agenda? U hoort er meer over als alle gegevens over die
dag bekend zijn.
Ook bereiden we een publicatie voor. De werktitel hiervan is: 'Aandachtspunten rondom het
overlijden'. Dit boekje wil handvaten geven om bewust te kunnen kiezen hoe we de laatste
levensfase, de tijd na het sterven, de uitvaart en de periode daarna gestalte geven.
Verder hebben we onze folder vernieuwd en werken we steeds verder aan de website.
Er verschijnt nu iedere maand een tekst ter inspiratie. Deze tekst met foto kan bijvoorbeeld
worden afgedrukt en gebruikt, maar is ook geschikt om af te drukken, bijv. op mooi papier en te
sturen naar iemand voor wie deze tekst troostend of helpend kan zijn.
We wensen u licht en bezieling toe voor de komende maanden!
voor het bestuur:
Ingrid Deij en Maria Muijderman
Riet Blanke
“Het bestuur van Stichting Wederzijds heeft mij gevraagd plaats te nemen in het bestuur. Ik licht langs
deze weg met plezier mijn beweegredenen toe waarom ik ja heb gezegd op deze vraag. In zowel mijn privé
leven als in mijn werkleven zijn geboorte, sterven en de gestorvenen terugkerende "thema’s". Ze zijn
vertrouwd voor mij en tegelijkertijd heb ik zoveel vragen. In mijn werk als kunstenaar ontstaan beelden die
nauw verbonden zijn met deze thema's. Uit ervaring weet ik dat een bestuursfunctie verrijkend en
verdiepend kan zijn. Daarnaast is het zeer inspirerend om mensen samen te brengen door het organiseren
van congressen of ontmoetingsdagen enz. De Stichting Wederzijds houdt zich bezig met thema’s hoe wij
bewuster en spiritueler met sterven kunnen omgaan, dit sluit aan bij mijn levensvraagstukken. Ook omdat
de stichting Wederzijds zich laat inspireren door de Antroposofie en Christengemeenschap was het voor mij
geen vraag meer, maar een daad om ja te zeggen actief te worden voor Wederzijds” .

Hélène Henselmans
“Mijn naam is Hélène Henselmans-Anink. Ik ben 64 jaar geleden geboren in Amsterdam in een groot
katholiek gezin. Ik was de middelste van negen kinderen. In Amsterdam heb ik de opleiding tot
verpleegkundige gedaan en heb daar in een aantal ziekenhuizen en als wijkverpleegkundige gewerkt.40
jaar geleden ben ik getrouwd met Jan Henselmans en samen hebben wij twee kinderen, een schoonzoon en
een schoondochter en vier kleinkinderen, waar we erg van genieten. Toen onze kinderen peuters waren zijn
we in contact gekomen met de antroposofie en hebben een Vrije School peuter/kleuterklas opgericht met
een groepje ouders in Loenersloot. Later verhuisden we naar Driebergen en kwam ook de
Christengemeenschap op ons pad. De laatste tien jaar van mijn werkleven heb ik met veel plezier gewerkt
als locatiedirecteur van Huize Valckenbosch. Huize Valckenbosch is een verzorgingshuis in Zeist en is
verbonden met de Christengemeenschap en heeft een antroposofische zorgvisie. Sinds februari van dit jaar
ben ik met pensioen. Graag wil ik een gedeelte van mijn tijd en energie besteden aan het bestuurlijke werk
van Wederzijds. Tijdens mijn werk in Valckenbosch heb ik veel te maken gehad met de laatste fase van het
leven en het sterven van bewoners. Daarbij heb ik vele bijzondere ervaringen mogen beleven. Deze sluiten
goed aan bij het doel van Wederzijds om mensen te stimuleren bewuster en spiritueler met het sterven om
te gaan. Daar wil ik graag aan meehelpen”.

Agenda
GEDENKSTONDEN
* ‘Zonder gerucht’
De groep Merksteen nodigt u uit voor ’Zonder gerucht’, een herdenking waarbij de aandacht uitgaat naar de
gestorvene en de verbinding met ons, door middel van muziek, euritmie, voordracht en beeldende
elementen. Op het programma: muziek van Arvo Pärt, teksten van Steiner en gedichten van Vasalis.
Groningen: Parcival College, Merwedestraat 45, vrijdag 4 november 2011, 20:30 uur
Meppel: Vrijeschool, Julianastraat 22, zondag 13 november 2011, 15:00 uur

* Gedenkstonde voor de gestorvenen door Projectgroep Gedenkstonde Den Haag
Naast inleiding en gesprek klinken er gedichten, spreuken en muziek. Dit alles wordt verder voor het oog
zichtbaar gemaakt door euritmie. Door: Drude van Houwelingen, Isabella Lediakova, Miisa Lapalainen, Eva
Ouwehand, Nicoletta Stofkoper, Manja Wodowoz, Kees van der Zwet. Een euritmieprogramma met
toespraak om een brug te vormen tussen de wereld van de levenden en die van de gestorvenen. Teksten
van Dag Hammerskjold, het Pater Noster en een weekspreuk van Rudolf Steiner zullen klinken. Oude en
moderne gitaarstukken worden ter gehore gebracht van Francesco da Milano uit de 16e eeuw, via Johann
Sebastian Bach tot Fernande Peyrot uit de 20e eeuw.
Den Haag: Riouwstraat 1: zondag 30 oktober 2011 20:15 uur
Schoorl: Scorlewald, Valkenlaan 14: vrijdag 4 november 2011, 19:30 uur
Haarlem: Borgstichting, Vuurtonstraat 1a: zaterdag 5 november 2011 20:15 uur,
Breda: Minckelerstraat 27: zaterdag 7 november, 19,30 – ca. 21.15 uur
Rotterdam: Cultureel Centrum Orion, Wollefoppenweg 91: zondag 6 november 2011, 15:00 uur
Zeist: Rafaelzaal, Utrechtseweg 86: maandag 07 november 2011 20:00 uur
* Gent - Herdenkingsstonde voor de gestorvenen, in woord, zang en euritmie op vrijdag 4 november,
20.00 uur, Maria Goretti-kerk, Blaisantvest 37, Gent. Info: H.Steyaert, Potaardeberg 14/bus 101, B 9820
Merelbeke

LEZINGEN
Zeist: Lezing van Antroposana-afdeling Jaspis op 3 november 2011

De waardigheid van het ouder worden: het naderende levenseinde
Inleiding en gesprek door Joop van Dam, oud antroposofisch huisarts.
Tijd: 20.00 - 21.45, inloop met koffie en thee: 19.30. Plaats: Rafaëlzaal, Stenia, Utrechtseweg 86, Zeist
(parkeren achter bij de brandweerkazerne).
Kosten: € 7,50; leden Antroposana: € 5,-. Info: jaspis@antroposana.nl

Amsterdam: Tweeluik 'De weg naar de drempel'
De Christengemeenschap Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769.
I.
'Dementie als weg naar de drempel', donderdag 10 november, 20.15-21.45 uur
Het doormaken van dementie gaat gepaard met lijden en verlies, zowel in de persoonlijke biografie als in
relaties. Zijn er op deze weg kiemen te ontdekken, die tot nieuwe aanzetten leiden? Lezing door Marina
Reiman, coach voor dementerenden en hun partners in Werkplaats de Meander, Oegstgeest. Graag een
vrijwillige bijdrage.
II. 'De korte en de lange weg naar de drempel', Zondag 20 november, 11.30-12.30 uur
In de begeleiding rond het sterven maakt de priester zowel het zeer plotselinge overlijden als de langdurige
ziekteprocessen mee. Katarina Knijpenga (geestelijke) vertelt over de mogelijkheden om dit vanuit het
religieuze leven te begeleiden, waarna er gelegenheid is voor gesprek.

Dornach: Derde tweejaarlijkse conferentie ’Das Leben im Tode’ in het Goetheanum in Dornach
van 18-20 november 2011. Aanmelden (t/m 4 november 2011): tickets@goetheanum.org

Antwerpen: Waakgroepweekend ‘Stilstaan bij sterven’: zaterdag 19 en zondag 20 november

In het waakgroepweekend voor leden van de Antwerpse gemeente op zaterdag 19 en zondag 20 november
2011 stelt de waakgroep van de gemeente zichzelf voor, omlijst door muziek en zang. Daarbij wordt
uitgelegd hoe er, binnen de wettelijke regelgeving, vrijruimte voor de eigen wensen is. Een voordracht van
Antoon Verhelst over sterven tijdens het leven en een voordracht over de sacramenten en cultische
handelingen die de overgang naar de geestelijke wereld kunnen begeleiden, vormen de andere inhoudelijke
zwaartepunten.Op zondag wordt na de Mensenwijdingsdienst afgesloten met een korte terugblik, een
sprookje en zang. Tijdens de pauzes kan gekeken worden naar opbaringsmogelijkheden met een alternatief
voor elektrische koeling en kan interessante lectuur gevonden worden aan de uitgebreide informatiestand.
Meer info via e-mail: stilstaanbijsterven@hotmail.com of telefonisch bij Nicole De Mey 0032 (0)3 230 69 49

Koedijk: Drie Lezingen van Antroposana-afdeling de Wilg

Adres: De Rietschoot,Saskerstraat 22, Alkmaar Koedijk, 072 5625175,www.antroposana.nl/dewilg
• Karma, ziekte en gezondheid: dinsdag 22 november 2011 20:00 uur
Jaap van de Weg spreekt over Karma, Ziekte en Gezondheid. Jaap van de Weg heeft een consultatieve
artsenpraktijk voor psychosomatiek en ontwikkelingsvragen.
• Antroposofische zorg bij kanker: donderdag 16 februari 2012 20:00 uur
Antroposofisch huisarts Jos Dries vertelt hoe er vanuit de antroposofie naar kanker wordt gekeken. Wat zijn
de mogelijkheden voor een aanvullende behandeling? Besproken worden o.a. de maretak (oftewel Iscador)
en zijn gastheerboom, de verschillende metalen en mineralen. Hoe kunnen we daarmee het immuunsysteem
versterken? Met deze avond willen we komen tot meer begrip omtrent de middelen die in de antroposofische
zorg kunnen worden ingezet naast de reguliere behandeling van kanker.
• Verwarmende handen bij kanker: donderdag 15 maart 2012 20:00 uur
Antroposofisch verpleegkundigen Mieke Horsman en Joke Appelman komen vertellen wat zij kunnen doen
voor de mens met kanker. De antroposofische verpleegkundige zorg kent een rijk palet aan uitwendige
toepassingen zoals inwrijvingen, baden, wikkels en kompressen. Steeds wordt hierbij een plant
medicamenteus ingezet. Maar naast de keuze van de plant en de wijze van toediening ligt er een
onvermoede werkzaamheid in de warmtepakking en in de narust van de behandeling. Wat gebeurt er in die
cocon van warmte en stilte waar alle zintuigindrukken tot rust komen? Patiënten kunnen hieraan een intens
gevoel van totaliteit, eenheid en authenticiteit ervaren! De uitwendige therapieën werken helend op velerlei
klachten van mensen met kankerbehandelingen en worden ook zeer gewaardeerd in de palliatieve zorg.

Mijn goede buurman
Lita Vuerhard

Sinds kort weet ik wie mijn buurman is.
Ik wist dat hij bestond, natuurlijk – ik was hem vaak genoeg tegengekomen. In ’t begin zag ik hem vanuit de verte, later
van meer dichtbij. Een buurtgenoot, als het ware, met wie ik incidentele ontmoetingen had die meestal maar kort
duurden. Soms werd ik daar enigszins door verontrust, maar nooit lang. Tenslotte had ik verder niets met hem te
maken, dus waarom me druk maken om zo’n vaag en waarschijnlijk volkomen misplaatst gevoel? Maar naarmate de
jaren verstreken ontmoette ik hem vaker en betrapte mezelf op pogingen, hem te ontwijken, omdat ik hem van
opdringerigheid begon te verdenken en als er één ding is waar ik een hekel aan heb is het dat wel.
De laatste jaren lukte het me niet meer, dat ontlopen. Ik had de indruk gekregen dat hij met me wilde praten maar had
geen idee waarover en ook geen zin daarover na te denken. Wel begon ik hem langzamerhand minder onsympathiek te
vinden: hij was altijd beleefd en soms lachte hij op een bijna aanstekelijke manier. Eén keer dacht ik zelfs, dat hij naar
me knipoogde, maar dat kan verbeelding geweest zijn.
Hij moest in de buurt wonen, begreep ik al enige tijd, maar eigenaardig genoeg kwam ik er pas kort geleden achter dat
hij mijn directe buurman is. Natuurlijk had ik dat al veel eerder kunnen weten als ik niet zo’n asociaal mens was geweest
en meer aandacht had besteed aan mijn naaste omgeving: ’s morgens haastte ik me de deur uit naar mijn werk en op
dezelfde jachtige manier keerde ik aan het eind van de middag weer terug. Zo’n echte ‘uitgaanster’ ben ik nooit
geweest. Op die manier merk je natuurlijk weinig van wat er in je directe nabijheid plaatsvindt en dat zal ook wel de
reden geweest zijn dat ik aan die verhuizing naast de deur weinig of geen aandacht heb besteed, laat staan aan de
nieuwe buren, waarvan ik niet veel verwachtte. Dit is een overvolle wijk met grote gezinnen, dus afstand nemen leek me
in principe het verstandigst. Maar na een tijdje moest ik natuurlijk wel merken, dat ik maar met één rustige meneer te
maken had, van wie mij slechts een dun stenen muurtje scheidde, zo dun, dat we door de wand heen hadden kunnen
converseren, als we daar behoefte aan hadden gehad.
Vooralsnog was die bij mij niet aanwezig. Bij hem kennelijk wel. Soms liepen we buiten voor de deur bij wijze van
spreken tegen elkaar op en ik moet toegeven dat het dan tot heel plezierige, zelfs zinnige gesprekken kon komen. De
laatste keer moest ik zo’n conversatie tot mijn spijt afbreken omdat ik anders te laat op mijn werk zou zijn. Daar schijnt
hij geen moeite mee te hebben; al ben ik ervan overtuigd dat hij een drukke baan heeft, mij laat hij dat nooit merken. ’t
Is een beschaafde en hoffelijke man.
Om die reden ligt het in mijn bedoeling, hem binnenkort eens binnen te vragen voor een kop koffie of, wie weet, een
glaasje wijn. Ik weet bijna zeker dat hij hierop in zal gaan - hij is zo iemand die een ander niet graag voor ’t hoofd zou
stoten.
In elk geval voel ik me op een plezierige manier bij hem op m’n gemak. Van nature ben ik onrustig en op een of andere
wijze straalt hij rust uit. Ja, ik vind het een prettig idee, dat hij mijn buurman is. Iemand, van wie ik nu overtuigd ben
dat hij me niet in de steek zal laten, wat er ook gebeurt.Het is goed dat te weten, vooral als je bezig bent oud te
worden. Want ik ken nu ook zijn naam – al mist op zijn deur een naambordje -: meneer de Dood.Ik zou me geen betere
buurman kunnen wensen.

Lita Vuerhard heeft jarenlang in de Libelle de rubriek ‘Lieve Lita’ verzorgd. Zij woonde de laatste jaren van haar leven in
Huize Valckenbosch in Zeist en schreef tot op hoge leeftijd gedichten en stukjes. Het bovenstaande stukje ontstond voor
de Valckenbosch-berichten. Zij overleed op 23 februari 2011.
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