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Roost

Als iemand pijn en verdriet heeft om
het verlies van een naaste kan troost
helpen.Troost lost niets op, maar kan
verdriet, eenzaamheid of boosheid
wel verzachten. Het is tenminste iets
dat we kunnen doen, dus willen we
het graag bieden. Maar hoe troost
je eigenlijk en hoe weet je waar
diegene behoefte aan heeft?

Tekst: Claire Braam.

“Met die vraag worstelen veel mensen die een nabestaande willen bijstaan”,
vertelt Martine Klumper. Helaas is het resultaat vaak dat zij niet toekomen
aan troosten, gaat zij verder, het gebeurt regelmatig dat mensen door angst
en twijfel maar helemaal niets zeggen, of het onderwerp uit alle macht
ontwijken. Zo zonde, hoe begrijpelijk ook.” Martine Klumper en Elise Alders
van hart & ziel uitvaarten zien dagelijks hoe troost mensen kan helpen.
“Troost is juist bedoeld om er voor te zorgen dat degene die verdriet
heeft zich minder alleen en verlaten voelt”, haakt Elise in.
"Door niets te doen, vragen of zeggen kan de ander zich juist nog meer
alleen en ellendiger voelen. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat je
iemand moet overstelpen met aandacht en aanwezigheid!” benadrukt
Elise. “Nee”, gaat Martine verder, een kaartje sturen kan ook. En sta je
wat dichter bij iemand, probeer er dan achter te komen wat de ander
nodig heeft op dat moment. De enige manier om daar achter te komen
is door het te vragen, niet één keer, maar ook na een paar dagen, weken,
maanden…” Elise: “Ga niet voor de ander denken en oordeel niet. Je kunt
niet weten of je troost welkom is of gepast als je het niet vraagt.” Elise en
Martine hebben door hun ervaring met het begeleiden van uitvaarten
waardevolle tips om troost te bieden, een paar daarvan staan hiernaast.
Hun uitgangspunt is nooit aannames doen, maar veel vragen stellen: “En
na een paar weken bellen we nog eens om te kijken hoe het is en of wij
nog iets kunnen doen, al is het maar een kopje koffie komen drinken.”
Tijdens een uitvaart zijn het vaak de nabestaanden zelf die troost bieden aan
elkaar en anderen. Door te spreken over de overledene of door de
aanwezigen iets tastbaars te geven. Martine: “Een mooi voorbeeld hiervan
was een mevrouw die tijdens haar leven dol op zonnebloemen was. De
bloem had een grote rol in de aankleding van de uitvaart en alle aanwezigen
kregen een zakje met zonnebloemzaadjes mee om thuis te zaaien.”
hart & ziel uitvaarten
(023) 820 0920
www.hartenzieluitvaarten.nl

Wandel
je tranen
droog

Als je wereld stilstaat en je je afvraagt
hoe je verder moet, ondanks je
verlies, dan is de rebalance wandeling
een krachtige manier om je eigen
evenwicht te hervinden en je
leven weer op te pakken. Buiten,
wandelend met de natuur als decor, vind je weer grond
onder je voeten en begin je weer vrijer te ademen.
Kijk voor meer informatie op www.basicbalance.nl.

Het Rouwcafé

In Heemstede wordt
regelmatig Het Rouwcafé georganiseerd. Hier kun je terecht
voor een kopje koffie of thee, in een ontspannen sfeer met
‘gelijkgestemden’. Kijk op www.hetrouwcafe.nl voor de agenda
of bel met Ria van Kleef voor meer informatie: 06 5230 6969.

Gisteren was alles nog
goed...
Stichting De Jonge Weduwe ondersteunt
jonge vrouwen met minderjarige kinderen
die hun levenspartner hebben verloren.
Als jonge weduwe blijf je ontredderd achter,
terwijl je er juist voor je kinderen wilt zijn.
Stichting De Jonge Weduwe zorgt voor
hulp in praktische zin én voor de nodige
ontspanning: zogenaamde ‘rouwpauzes’.
De stichting is er voor jonge weduwen
én hun naasten. Meer informatie over
deze bijzondere stichting lees je op
www.dejongeweduwe.nl

Tips

• Vraag aan degene die iemand verloren is of het goed is dat je er
naar vraagt. Benoem het ook gewoon als je niet goed weet wat je
moet zeggen.
• Een kaartje kan ook troost bieden. Liefst handgeschreven, dat maakt
het persoonlijker.
• Als je iets troostends wilt doen, wees dan concreet. In plaats van
“laat je het weten als ik iets kan doen?” beter “zal ik morgen voor je
komen koken?”
• Verwacht niets. Het kan zijn dat de goedbedoelde troost die je biedt
nu niet passend is. Probeer het later vooral nog eens. Accepteer
hoe het op dat moment is.
• Ga eens langs! Wees niet bang voor je emoties.Toon ze
Wel belangrijk: laat het niet over jou gaan, wees er voor de ander.
• Rouwen gebeurt in fases. Maar geen vastomlijnde, en ieder mens
gaat er anders doorheen. Hoe goed je iemand ook kent: neem niets
aan, stel vragen!
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