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In dit jaargetijde zien we de bladeren verkleuren. Bij iedere boom verloopt dat proces anders. Een berk wordt
geel, een beuk bruin, een esdoorn vlammend rood. Een enorme kleurenrijkdom straalt ons tegemoet. Kijken we
naar het blad, dan valt op dat de tekening soms bijna individueel, sprekend wordt. De nerven lichten op, het
leven lijkt zich er in terug te trekken.
Als een mensenleven ten einde loopt blijkt veel niet meer zo belangrijk te zijn, als er maar goede en warme zorg
is. Rijkdom, lekker eten, mooie kleren – wat heeft dat nog voor waarde in het licht van het sterven? “Je laatste
pak heeft geen zakken” zegt een spreekwoord. De mens komt dan in zekere zin tot de kern: je geliefden om je
heen, de levensbeschouwing die je draagt, de terugblik op alles wat je hebt meegemaakt, de rijkdom van je
eigen geleefde leven – dat wat er werkelijk toe doet. Ook als je gestorven bent.

Van de bestuurstafel
Met de toetreding van Joukje Pothoven en Thom Kloes lijkt het bestuur op sterkte gekomen. Hieronder stellen
zij zich voor. Nu komen overdracht van taken, inwerken en nieuwe plannen naar voren. Met de uitgebreide
Klankgroep hadden we op 9 september een zinvolle dag in Zeist. We zijn aan het werk en staan open voor uw
inbreng. Hebt u vragen, ideeën, mail ze ons!
Het bestuur bestaat nu uit:
Douwe van Houten, voorzitter
Ingrid Deij, secretaris
Thom Kloes, penningmeester
Joukje Pothoven
Adriaan Pijl
Hans Soesbergen
Ellen Zweers heeft een nieuwe baan, waardoor het voor haar onmogelijk is om bij de bestuursvergaderingen
aanwezig te zijn. Zij blijft op afstand verbonden met Wederzijds.

“Om sterven heen”
Zoals al in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, is er een nieuwe rubriek op onze website te vinden, met als titel
“Om sterven heen”. Daar is ruimte voor korte stukjes waarin ervaringen rondom sterven onder woorden worden
gebracht. De opzet is, net als bij de ‘teksten ter inspiratie’, om er maandelijks iets nieuws te plaatsen.

Uw eigen ervaringen zijn hartelijk welkom!
Lees meer...
Mocht u een eigen ervaring om sterven heen voor deze rubriek willen insturen (van 150 à 250 woorden), dan
kan dat via het mailadres van onze website: info@wederzijds-stervenscultuur.nl

Colofon
De nieuwsbrief van Wederzijds staat onder redactie van Ellen Zweers en Ingrid Deij. Uw bijdragen zijn welkom!

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Joukje Pothoven
Meer dan 30 jaar was ik als antroposofisch fysiotherapeut werkzaam in de gezondheidszorg. In het
therapeuticum in Wageningen en in het Kindertherapeuticum heb ik met veel plezier gewerkt. Landelijk was ik
actief in mijn eigen antroposofische beroepsvereniging en in de Medische Sectie van de AViN. Ook het werken
met een internationale groep collega’s om internationale conferenties voor fysiotherapeuten voor te bereiden
en te organiseren heeft mij veel gebracht.
Nu werk ik niet meer als fysiotherapeut, maar ben ik actief in een biologische snijbloemen-kwekerij. Daar kan ik
mijn ervaring inzetten in de organisatie, in het werken met vrijwilligers en genieten van de natuur en wat zij ons
schenkt.
De vraag vanuit Wederzijds om in het bestuur te komen meewerken kwam voor mij op een moment dat paste.
Het is een mooi werkgebied: spirituele aspecten van het levenseinde. Een heel belangrijk aspect van het leven.
Graag wil ik me inzetten om er aan mee te werken dat meer mensen zich daarvan bewust kunnen worden, en te
helpen ze handvaten te geven om er inhoudelijk en praktisch handen en voeten aan te geven.
Thom Kloes, penningmeester
Toen ik recent iets hoorde over de stichting Wederzijds, was mijn interesse gewekt. Want de dood boeit me. Het
‘opnemen van de dood in je leven’ is iets waar we allemaal voor staan, maar wat we vaak voor ons uitschuiven.
In een studiegroep bij ons thuis, voor leerkrachten en ouders van een vrijeschool, ervaar ik dat het anders kan:
bewustzijn van de dood en het bewustzijn over de drempel van de dood heen kunnen ‘het leven vòòr de dood’
bijzonder inspireren en verrijken. Ik ben lid van de Christengemeenschap, zit in de redactie van haar landelijke
periodiek In Beweging, ben deelnemer aan de sociale sectie van de AViN en werk – over de dood gesproken – bij
113-zelfmoordpreventie op de crisislijnen en als ambassadeur.

Praten over leven en sterven
Douwe van Houten

“Ik ga dood, jij gaat dood, wij gaan dood.”
Vrijwel bij iedereen geeft deze mededeling, op welke wijze dan ook geuit, een schok.
Merkwaardig eigenlijk, want het is het enige wat we met een absolute zekerheid over onze toekomst weten. Al
het andere wat we menen te weten over onze toekomst zijn veronderstellingen en voorspellingen, wensen en
gedachtes, die maar al te vaak niet uitkomen.
Er is bij veel mensen een zekere weerstand om na te denken over het eigen sterven. Wat is dood eigenlijk?
Welke voorstelling heb ik zelf daar over? Is dan alles voorbij? Kan ik daar meer over te weten komen? Hoe wil ik
sterven? Wat kan ik regelen? Orgaandonatie? Euthanasie of je eigen moment accepteren? Cremeren of
begraven? Iets ritueels, al of niet door een kerk?
De wijze waarop je tegen de dood aankijkt is zeer bepalend voor hoe je over het leven denkt en voor de
motieven van waaruit je leeft. Het is een groot verschil of je denkt dat je niet meer bestaat na de dood,of dat je
op een of andere manier een verdere ontwikkeling doormaakt. Bovendien is je eigen visie op de dood een
uitgangspunt voor keuzes rondom het sterven. Orgaandonatie, euthanasie en vele andere keuzes worden mede
bepaald door hoe je tegen het leven aankijkt.
Het is voor iedereen, jong of oud, ziek of gezond, terminaal of met nog een lang leven voor zich, van belang om
over leven en dood na te denken.
Wederzijds heeft als een van de aandachtspunten voor de komende tijd het bevorderen van het gesprek over
deze thema's. In Zeist is het eerste gesprekscafé inmiddels gestart, u leest daar verderop meer over. Ook in
Emmen zijn vergevorderde plannen daarvoor. Laagdrempelig, voor een zo breed mogelijk publiek, zonder de
bedoeling te missioneren. Iedereen is welkom, ook mensen die alleen willen luisteren en zwijgen. Wij hopen dat
er elders in het land meer mensen zijn die zoiets willen opzetten. Wederzijds kan dat ondersteunen, met
ervaringen, ideeën en eventueel ook in persoon. Er zijn een gesprekshandreiking en een vragenlijst ontwikkeld
ter ondersteuning van andere initiatieven. We houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Bijeenkomst met de klankgroep op 9 september
Adriaan Pijl

Op 9 september jl. vond weer een bijeenkomst plaats van de
klankgroep en het bestuur van Wederzijds in Zeist.
De klankgroep bestaat uit mensen vanuit allerlei plaatsen in
het land en vormt de ogen, oren en hart voor het bestuur in
de regio’s. Het bestuur legt haar plannen voor aan de klankgroep en laat zich door deze graag inspireren. Klankgroep en
bestuur komen in principe tweemaal per jaar bijeen.
Op 9 september betrof dit de plannen van het bestuur om
op verschillende plaatsen in het land te komen tot gesprekscafés waar over het thema “omgaan met het eigen sterven”
gesproken kan worden. Het bestuur volgt daarmee het
voorbeeld van onze zusterorganisatie in Zwitserland, die al
enige tijd dergelijke gesprekcafés met succes in verschillende steden organiseert.
De klankgroep was uitgebreid met een aantal nieuwe geïnteresseerden, n.a.v. onze oproep in de laatste
nieuwsbrief. Aanwezig was ook Anne Stael, die bij Agora werkt voor “Van betekenis tot het einde”. (zie:
www.ikwilmetjepraten.nu)
Met elkaar oefenden wij het houden van een gesprek, zoals dat in de vorm van een gesprekscafé zou kunnen
plaatsvinden. Daarbij was veel aandacht voor respect en veiligheid voor de eventueel toekomstige deelnemers
aan zo’n café. Ook zwijgende aanwezigheid is prima.
In de middag werd besproken of de aanwezigen, zo mogelijk met hulp van mensen uit de eigen regio, zichzelf
een dergelijk initiatief zagen nemen in de eigen omgeving. Is daarbij steun van het bestuur nodig, eventueel een
korte opleiding gespreksvoering? Ook hoorden we over de actuele plannen om tot een dergelijk gesprekscafé te
komen in Emmen en in Zeist.
Nieuwe leden voor de klankgroep zijn altijd van harte welkom. Eventueel kunt u ook ter oriëntatie een keer
komen meedoen. U kunt daartoe contact opnemen met het bestuur van Wederzijds.

Gesprekscafé over leven en sterven van start gegaan
Op 6 oktober j.l. werd het eerste gesprekscafé gehouden, in wijkcentrum Binnenbos in Zeist. Daarbij waren
ongeveer 12 mensen aanwezig, die in gesprek gingen over de vraag wanneer het hun voor het eerst bewust was
geworden zelf sterfelijk te zijn. Er ontwikkelde zich een harmonisch gesprek, waaraan velen bijdroegen. Aan het
einde klonk vanuit de deelnemers de vraag om de volgende keer met elkaar te bespreken hoe we ons op het
levenseinde kunnen voorbereiden, innerlijk en uiterlijk. Een omvattend thema waarbij we steeds een onderdeel
aan de orde kunnen stellen, werd opgemerkt.
Ingrid Deij, voormalig geestelijk verzorger in hospice Heuvelrug in Zeist, heeft dit initiatief in samenwerking met
de gemeente Zeist opgezet. Zij hoopt dat meer mensen het zullen wagen om er een keer bij te zijn. Het horen
van elkaars verhalen brengt innerlijk meer ruimte om gedachten en gevoelens over je eigen levenseinde te
kunnen toelaten.
Het café zal plaatsvinden op elke eerste vrijdagmiddag van de maand, steeds om 14.30 uur, in Wijkcentrum
Binnenbos te Zeist. Iedereen is welkom, om te spreken, te zwijgen, gewoon erbij te zijn.

Donateurs zijn belangrijk
Om Wederzijds gestalte te geven is geld nodig. Heel belangrijk daarvoor
is een kring van donateurs die ons werk periodiek ondersteunen.
Wilt u donateur worden? Iedere bijdrage is welkom! Meld u aan bij het
secretariaat via info@wederzijds-stervenscultuur.nl Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoongegevens en uw mailadres. U kunt uw bijdrage storten op IBAN: NL28 TRIO 0390 4207 51 (BIC: TRIONL2U) t.n.v.
Stichting Wederzijds.
Stichting Wederzijds is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 30267938 en is door de belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor schenkingen (in Nederland) fiscaal aftrekbaar zijn. Daarover
informeren wij u graag.

Gedenkstondes
Op verschillende plaatsen bereiden euritmisten, musici en sprekers een programma voor t.w.v. de
gedenkstondes rondom Allerzielen. Gia van den Akker (en anderen) met het programma “Face to
face”, Chantal Heijdeman en Martine Meursing (en anderen) met “Kunst op tilt”, de euritmiegroep
Amsterdam en andere groepen zullen het in de komende weken mogelijk maken om in de stilte binnen
te gaan, en dichterbij dierbare gestorvenen te zijn.
Een overzicht van wat er tot nu toe op de agenda van onze
website is gezet:
30 oktober in Zeist en Rotterdam
2 november in Amsterdam
3 november in Arnhem en Zutphen
4 november in Utrecht, Haarlem en Breda
5 november in Amsterdam, Den Haag en Ulvenhout
12 november in Eindhoven
Meer informatie over uitvoerenden, tijd en plaats op de agenda (klik hier) van onze website.

In Amersfoort is er o.l.v. Hans Stolp op zaterdag 16 december een Themadag: “Omgaan met onze
gestorvenen”, die met een gedenkende viering wordt afgesloten. klik hier voor meer info

De drie wonderlijkste woorden
Gerard Reijngoud

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,
vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden.
Wanneer ik het woord Stilte uitspreek, vernietig ik haar.
Wanneer ik het woord Niets uitspreek,
schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.
Wislawa Szymborska, uit Het moment, 2003

Daar waar je denkt over ‘toekomst’ en ‘verleden’ zit je zelf in het
‘heden’ en word je je bewust van de ruimten waarin de tijd leeft. De
tijd zelf trekt zich van verleden en heden niets aan; tijd is grenzeloos.
Maar voor ons is er altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja,
dat geldt zelfs voor een bal die je omhoog gooit of zaadjes die je
uitstrooit. ‘What goes up, must come down’. Zo nu en dan kan je de
tijd vangen, dat is genade.

Schilderij Jan Mankes

‘Niets’ en ‘iets’ benoemen is het al of niet vullen van de ruimte. Plaats innemen, ruimte innemen. In
een flits kan voor je oplichten dat ook dat een geheim van het bestaan is.
‘Komen en gaan’ en ‘ruimte innemen’: pas stilte die van binnenuit komt heeft en geeft toegang tot die
geheimen. En die stilte komt niet oorverdovend op je af of laat je vertwijfeld achter. Die stilte kent
ruimte die tijd schenkt en tijd die ruimte schenkt. Een evenwicht, een ademen.

Aan de keukentafel – “Nee, de dood heeft ons niet gescheiden”
Thom Kloes
Peter is leraar op een vrijeschool, al geruime tijd, met veel
enthousiasme. Het vorige schooljaar bereidde hij zijn 6e klas voor op de
overgang naar hun middelbare schooltijd.
In die periode werd zijn vrouw Anneke ziek. Zij overleed tien maanden
nadat de diagnose gesteld was: een onbehandelbare uitgezaaide
kanker.
Anneke en ik gingen naar het ziekenhuis, er was een klein gezwel
geconstateerd dat makkelijk verwijderd zou kunnen worden. Maar het bezoek was schokkend. Bij een scan bleek
er veel meer aan de hand te zijn, talloze uitzaaiingen. ‘Er is eigenlijk niets meer aan te doen’, werd ons gezegd.
Het ziekenhuis gaf Anneke nog een week of zes te leven.
Ik wilde, ik kon dat niet accepteren. Voor mij was het beeld: we gaan er alles aan doen! We hebben direct een
antroposofische homeopaat, die we al kenden en een antroposofisch arts ingeschakeld. Hun ondersteunende
behandeling verliep aanvankelijk voorspoedig. De 6 weken die het ziekenhuis ons gaf werden 10 maanden,
intensieve maanden waarin we veel lazen. Ik las haar elke dag voor als ze in bed lag, we verdiepten ons samen
intensief in antroposofie. We deden dat mede in de verwachting, in de hoop, dat dit haar kracht om te
herstellen zou bevorderen.
Halverwege het schooljaar verergerde haar situatie. Dit bleek vlak na Kerstmis bij een onderzoek in het
ziekenhuis. ‘U heeft nog een dag of drie à vier’ werd ons meegedeeld. Dat werden drie maanden, maar voor mij
was het wel een omslagpunt. In de eerste periode van haar ziekte deed ik alles om bij te dragen aan haar
genezing, nu werkten we er aan verbonden te blijven tot in de dood, tot na de dood. Ja, we hebben ons echt
voorbereid op het leven na de dood.
Heb je een idee hoe het kwam dat het in werkelijkheid steeds langer duurde dan het ziekenhuis voorspelde?
Ik denk door onze levenskracht. Je niet laten hangen naar de medische kant. Niet die chemo en alles wat vanuit
het ziekenhuis kwam. Wel onder meer de Iscador behandeling.
Onze huisarts kwam bijna iedere dag kijken. Hij wist hoe we tegen de reguliere zorg aankeken en had er wel
waardering voor hoe we het aanpakten. Maar het ziekenhuis wilde er niets van weten.
Het stervensmoment van Anneke, kun je daar iets van zeggen?
Het ging vrij snel de laatste drie dagen. Hoewel de medicatie tegen pijn steeds hoger werd, bleef ze goed bij
bewustzijn. Op de laatste dag voelde ze dat het einde naderde, we hebben iedereen bij elkaar geroepen. De
huisarts gaf haar nog iets extra’s tegen de pijn en toen is ze zo ingeslapen.
Vlak daarvoor nam ze overleden familieleden waar.
In de eerste week na haar overlijden zat ik in een bepaalde flow. Daarna ben ik meteen aan het handwerken
gegaan: een nieuwe vloer in huis gelegd en dat soort dingen. Kort daarop ben ik weer op school begonnen met
het doel mijn 6e klas af te ronden. Toen dat gebeurd was viel ik in een gat.
Hoe uitte het gemis zich bij je?
De gewone dingen van alle dag niet meer kunnen vertellen. Je slaapt alleen, en zoveel meer dat je mist.
Maar ik voel wel haar aanwezigheid op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld als ik iets doe, dan denk ik ‘o ja, dat
was een impuls van Anneke’. Ik ga iedere week naar haar graf, niet omdat ze daar nog ligt maar omdat ze de
dingen goed verzorgd wilde houden. Haar graf is voor mij een soort monument.
Elke ochtend en elke avond zeg ik de spreuken die we steeds samen gelezen hebben. Dat is heel belangrijk voor
me en ook voor haar. Daardoor houden we de verbinding. We ervaren: de dood scheidt ons niet.
Ontwikkelt het contact zich?
Het contact krijgt wat andere vormen. Ik merk dat ze ‘aan de andere kant’ druk aan het werk is en niet alleen
met mij. De afstand wordt groter, maar niet minder intens.
’s Nachts word ik vaak wakker na een heldere droom, waarin zij voorkomt.
Daar schrijf ik dan iets van op zodat ik bepaalde woorden of een zin uit zo’n droom die dag bij me draag.

Orgaandonatie is een offer dat je in vrijheid moet kunnen brengen
Marianne de Nooij, geestelijke in de Christengemeenschap te Amsterdam
Dit artikel verscheen in Trouw op 13 juli 2017

Het initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra over het opnemen van een Actief
Donorregistratiesysteem ligt op dit moment ter beoordeling bij de Eerste
Kamer. Deze week werd het besproken door de commissie Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, die het wetsvoorstel voorbereidt. In het publieke debat over
dit wetsvoorstel is nog nauwelijks aan de orde gekomen wat het uitnemen van
organen zou kunnen betekenen voor de gestorvene zelf, voor zijn verdere weg
na de drempelovergang die wij 'dood' noemen. Aangezien de gestorvenen ons
daarover niet kunnen terugrapporteren, is onderzoek daarnaar geen eenvoudige zaak.
Als microbioloog ben ik goed op de hoogte van de natuurwetenschappelijk bewijsbare beschrijving van het
sterven. In mijn huidige beroep van geestelijke in de Christengemeenschap (Andrieskerk in Amsterdam) werk ik
in een omgeving waar het als vanzelfsprekend wordt beschouwd, dat een mens niet op één bepaald ogenblik
sterft; de wezenskern van een mens - zijn 'ziel'- laat het lichaam los in een proces dat enkele dagen in beslag
neemt. In deze dagen wordt dan ook gewaakt bij de overledene. De wakenden doen menigmaal de ervaring op
dat er zeer gedetailleerde herinneringen aan de gestorvene boven komen, waarvan men zich niet bewust was
dat men die had.
Dit hangt mogelijk samen met hoe de ziel van de gestorvene in deze dagen omgeven is door een
'levenspanorama', waarin alle gebeurtenissen uit het voorbije aardeleven tot in de kleinste details tot
verschijning komen. Dit fenomeen is ook gerapporteerd door mensen die ternauwernood aan de
verdrinkingsdood ontsnapten en vertelden dat zij ineens hun volledige aardeleven tot in detail voor ogen
hadden staan. Dit Ievenspanorama zou dan ingevuld worden door de met de herinnering verbonden
levenskrachten, die zich geleidelijk aan losmaken uit de organen. Na circa drie dagen lost het levenspanorama
op en gaat de ziel met de 'oogst'uit dit panorama een nieuwe fase in op haar weg in het leven na de dood. De
omstanders ervaren: ja, nu pas is onze geliefde echt gestorven.
Zou dit allemaal waar zijn? Dit laat zich in elk geval niet met natuurwetenschappelijke onderzoeks-methoden
onderzoeken. Dappere artsen, zoals de psychiater Elisabeth Kübler-Ross, de hartspecialist Pim van Lommel en de
neurochirurg Eben Alexander zetten hierin al grensverleggende stappen.
Zelf heb ik, in de uiteenlopende situaties waarin ik als geestelijke te maken had met stervenden en gestorvenen,
in de eerste dagen na hun heengaan opmerkelijke ervaringen opgedaan. Deze ervaringen brachten in mij een
diep beleven van waarheid teweeg en bevestigden het gezichtspunt dat een gestorvene gefaseerd sterft en na
circa drie dagen daadwerkelijk een nieuwe weg ingaat.
lk zou aan degenen, die belijden dat na de hersendood alles voorbij is en het grote Niets begint, het appèl willen
doen om hun dogma te relativeren en de blik te verruimen. De wet zou niet mogen faciliteren dat men als een
tovenaarsleerling vrij kan handelen aan een stervende of gestorvene, zonder de gevolgen te kennen. Het
doneren van een orgaan is een offer dat een mens in vrijheid moet kunnen brengen. Een mens kan dat pas echt
vrij besluiten, wanneer hij inzicht heeft in alle gevolgen van donatie. Zolang de inzichten in wat donatie betekent
voor de gestorvene zelf niet voorhanden zijn, is grote terughoudendheid in de wetgeving op zijn plaats.

Oproep tot een maatschappelijk debat in de NRC
Twee remonstrantse dominees, Tjaard Barnard en Joost Röselaers, schreven op
2 september in een ingezonden stuk in de NRC onder de titel “Ook de seculier
kan de pijn verzachten” o.m. geschrokken te zijn van de veelbesproken documentaire van de Levenseindekliniek, vorig jaar. Een paar citaten uit hun stuk:
“Het gaf ons het verdrietige gevoel dat we met elkaar verloren hebben hoe om
te gaan met de moeilijke en donkere kanten van het leven. Zou in een
samenleving met betere zorg en warmere naastenliefde de vraag naar een
zachte dood niet later gesteld worden? Nu lijkt het soms een al te vanzelfsprekende oplossing voor wat eigenlijk
een ander probleem is. Niet het uitzichtloze lijden, maar een gebrek aan warmte en betrokkenheid”.
“Het wordt tijd voor een maatschappelijk debat over wat de waarde van het leven kan zijn, ook als het leven niet
meevalt. Hoe warmte, liefde en betrokkenheid een plek moeten krijgen in het debat. Mensen lijken fysieke en
mentale pijn veel beter te verdragen wanneer ze door liefde worden omringd”.

Boeken - pas verschenen
Nabij zijn – handreikingen voor levensvragen
Renée Zeylmans

ISBN 9789491748608

Voor dit boek nodigde Renée Zeylmans 23 mensen uit om hun licht te laten schijnen op
thema’s waar iedereen in het leven, vroeg of laat, een keer mee te maken kan krijgen. Zij
laten zien dat het leven altijd nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden biedt, of we nu ouder
zijn of nog wat jonger. De onderwerpen die aan de orde komen zijn heel divers: muziek,
karma en reïncarnatie, nieuwe vormen van thuiszorg, euthanasie en sterven, omgaan
met een ernstie ziekte, slapen, meditatie, mindfulness, orgaandonatie, buurtzorg,
opruimen, kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, dementie, zingeving.
De rode draad in haar boek is ‘nabij zijn’. Nabij zijn kent verschillende kanten: je kunt een ander nabij zijn, door
voor haar of hem te zorgen, maar je kunt ook jezelf nabij komen via meditatie. En nabij zijn heeft natuurlijk te
maken met het nabij zijn van de geestelijke wereld, de wereld ook van de gestorvenen. In haar verbindende
teksten laat Renée Zeylmans steeds vanuit dit perspectief van het nabij zijn een lichtje schijnen op de thema’s
van de auteurs.

Impressies uit de dood

Mieke Mosmuller

ISBN 9789075240542, uitgeverij Occident

Waar blijven het zelfgevoel en het zelfbewustzijn, wanneer het lichaam gestorven is?
Mieke Mosmuller heeft zich verdiept in het fenomeen van de reïncarnatie en beschrijft in
dit boek het leven tussen dood en geboorte, zoals dit in een vorm van herinneringen, in
impressies, in het bewustzijn van de levende mens kan komen. ‘Eén groot hart is de
kosmos, het jouwe, maar tegelijk het mijne. Een zijn we in een volkomen muzikale
evenwichtigheid. Het schitterende drama is hier één met de gelukzaligste vreugde, al
blijven ze onderscheiden, zo fijn gedifferentieerd als gevoelens nog nooit waren.’

Niet-reanimeren-penning nu verkrijgbaar bij Patiëntenfederatie Nederland
“Ik verbied iedereen, onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te
passen”. Dat is de duidelijke boodschap die dragers van een niet-reanimeren-penning
geven aan hulpdiensten en zorgverleners. De penning is een draagbare wils-verklaring.
Door de penning geven mensen aan hulpverleners aan, dat zij bij een hartstilstand niet
geholpen willen worden. De Patiëntenfederatie geeft de penning uit op verzoek van het
ministerie van VWS. Het is een neutrale penning die los staat van een eventueel
lidmaatschap van de NVVE, die de penning tot nu toe uitgaf. Met de overdracht naar de
Patiëntenfederatie is er niet alleen voor de dragers, maar ook voor hulpverleners een
herkenbare neutrale penning. De ‘oude’ penning van de NVVE blijft overigens wel geldig.
Iedereen die dat wil kan nu de penning aanvragen en zo een voor hen belangrijke wens
kenbaar maken.
De penning is te bestellen voor € 37,50 via www.patientenfederatie.nl/penning, maar ook telefonisch via 0302916700. In de begeleidende folder worden mensen gestimuleerd om hun wens niet gereanimeerd te worden
ook te bespreken met hun naasten en (huis)arts. Zo kan de wens ook geregistreerd worden.

Inspirerende website gespot in Trouw: www.vereeuwigd.nu
Op deze website krijgen mensen die levensbedreigend ziek zijn (geweest) de
mogelijkheid om in woord en beeld hun ervaringen, gevoelens en inzichten te
delen met anderen – als inspiratie om het leven zelf bewuster en met nog meer
liefde te leven. Omdat een verhaal krachtiger wordt van een mooi beeld, wordt
aan goede fotografen de mogelijkheid gegeven om de mensen die hun verhaal
doen te portretteren.

Opstandingsmomenten
Ellen Zweers

Tijdens het schrijven van mijn scriptie voor de Pabo van de vrije school, 25 jaar geleden, was er ineens voor mij
een helder weten: Christus heeft, na zijn sterven aan het kruis, de poort naar de geestelijke wereld weer voor
iedereen geopend. Daardoor kan de mens weer verbonden zijn met de geestelijke werelden.
Nu, 25 jaar later, probeer ik “opstanding” in woorden te vatten. Misschien gaat het om “wakker zijn”, aanwezig
zijn, je oprichten. Christus vraagt in Gethsemane aan zijn discipelen of zij met hem wakker willen zijn en
bidden, om zo de duisternis van zijn weg te verlichten. Zijn vraag klinkt nog steeds: “wil je met mij wakker zijn?”
In de herfst en de winter lijkt de natuur te slapen. Ook wij mensen gaan naar binnen en koesteren ons in de
warmte van de kachel en de gezelligheid. Toch is de natuur eigenlijk wakker en in stilte hard aan het werk om in
de lente weer te kunnen uitademen. Innerlijk wakker kan ook de mens zich in stilte voorbereiden op de
geboorte van het licht met Kerstmis. En vandaar de weg gaan naar het sterven en de opstanding met Pasen.
Ja zeggen
Christus heeft de opstanding voor de gehele mensheid volbracht. Ieder van ons kan in het leven momenten van
opstanding doormaken. We krijgen allemaal oefenmomenten aangereikt van het lot, juist als we lastige,
ingewikkelde, moeilijk te verteren gebeurtenissen meemaken. Net als iedereen overkwam dat ook mij. Na zo’n
ingewikkeld proces kwam er een inzicht, als een lichte vleugelslag in mijn hoofd en in mijn hart: ik wil geen NEE
meer zeggen, ik zeg JA. ‘Ja’: tegen verdriet, tegen boosheid, tegen ziekte, tegen angst. Tegen alle emoties die ik
liever niet zou hebben. Door ‘nee’ te zeggen kwam ik in verzet en raakte verkrampt, de emoties hadden me te
pakken en benamen me de adem. Door ‘ja’ te zeggen merkte ik dat er ruimte in mij ontstond. De emoties
werden niet minder pijnlijk of heftig, maar door naar ze te luisteren konden ze zich transformeren naar licht,
naar inzicht, handelen, naar wijsheid en begrip. Nu kan ik, na veel oefenen, op de juiste wijze ook ‘nee’ zeggen als
dat nodig is.
JA kunnen zeggen heeft voor mij te maken met innerlijk opstaan.
Iedere keer weer mag ik de kracht vinden om dit te doen. Deze kracht ervaar
ik, als ik op de meest onbegaanbare plekken een bloem tevoorschijn zie
komen. Een viooltje door het asfalt. Een paardenbloem uit een stadsmuur, een
boom tussen de richel van stoepstenen. Ondanks de benarde situatie krijgen
ze het voor elkaar om het leven te laten stromen. Het licht tegemoet te
groeien, te ontvangen en te stralen. Voor mij een opstandingsmoment: ik
word wakker, er opent zich iets in mij.
Ontdekken
Al heel vroeg ontdekte ik in de opvoeding van mijn dierbare dochters dat ik ze
niet kan behoeden voor benarde situaties. Dat ze juist van die situaties leren
om in zeven sloten tegelijk te lopen en het vermogen ontwikkelen om er ook weer uit te komen. Ik leerde
hierin als moeder wakker te zijn, te durven loslaten, te vertrouwen op hun eigen gezond verstand, maar ook op
hun eigen momenten van innerlijke opstanding. Zo groeide ik in het moederschap.
Tijdens een stage in een kleuterklas zag ik een meisje haar ogen bedachtzaam sluiten en weer openen, lange tijd
achter elkaar. Ineens zei ze toen: “ogen heb je om te slapen en om te kijken”. Ik stond versteld: wat een ontdekking, wat een wakker worden in de wereld en er dan ook nog woorden aan kunnen geven. In alle eenvoud
wakker zijn voor het leven om je heen geeft je de essentie die nodig is om te kunnen blijven bestaan. Zulke
momenten vervullen me met eerbied.
Het kòmt niet goed - het ìs goed!
Leven is oefenen aan ingewikkeldheden, benarde situaties en ontdekkingen doen. LEVEN is evenwicht zoeken,
balans vinden. Balanceren tussen licht en duister, ja en nee, in slaap vallen en wakker zijn. Leven is
transformeren. Niet in de toekomst, maar daar waar ik nu ben en er in ga staan. Dan ontstaat er ruimte, er gaat
een poort open, de poort die er altijd al was is en er altijd zal zijn.

Schilderij
Mieke Clement

