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Geef mij je woorden en ik schenk je verhalen! 
Nieuws van WoordenWel, nummer 4, april 2011 

 
Beste vrienden en bekenden, 
 
Terwijl we genieten van een prachtige lente, bruist het ook bij WoordenWel weer van allerlei 
activiteiten. Sommigen van jullie spreek ik regelmatig, anderen minder frequent. Maar de 
betrokkenheid die ik van jullie ervaar, stimuleert mij zéér om verder na te denken over 
nieuwe initiatieven.  
Graag maak ik jullie deelgenoot van de laatste ontwikkelingen.  
 
 
ARTIKEL BRABANTS DAGBLAD 

Verrassende reacties leverde het interview in het Brabants Dagblad van 21 december 2010. 
op. Wonderlijk hoeveel mensen (bekenden en onbekenden) de moeite nemen me per mail of 
in het voorbijgaan te laten weten dat ze het artikel hebben gelezen. Ook familie van mensen 
waarvoor ik de afscheidsdienst verzorgd heb, waren blijverrast en namen contact op. 
Bijzonder om op zo’n manier in de belangstelling te staan: een paginagroot artikel met 
sfeervolle foto in een winters landschap, naar aanleiding van een interview met het Brabants 
Dagblad over mijn werk, hoe ik daarin sta en hoe ik tot dit werk gekomen ben. Zó’n mooie 
publiciteit, daar kan geen advertentie tegenop! 
Voor de mensen die niet het Brabants Dagblad lezen: in de bijlage vind je het artikel.  
 

 

VERHALEN OM HET LEVEN TE VIEREN 

• Inmiddels werk ik weer aan een nieuw boek waarin een vrouw haar levensverhaal 
vastlegt voor haar familie. Dit keer interview ik iemand die vertelt over haar jeugd tijdens 
de oorlogsjaren en hoe indringend die ervaringen voor haar zijn geweest. Het is bijzonder 
haar zeer gedetailleerde herinneringen aan de huiselijke omstandigheden van toen, te 
horen en te verwerken tot een samenhangend geheel en boeiend verhaal.  

• Hoe anders is het boekje geworden voor onze dochter Zaja, die vorig jaar een reis maakte 
naar Azië. Van de turbulente ontwikkelingen in Bangkok, de gevolgen daarvan voor het 
reizen, de hilarische beschrijvingen van haar belevenissen met vriendinnen in Thailand en 
later haar vrienden in Indonesië, doet zij verslag in haar enthousiaste mails naar het 
thuisfront. Een boekje van de mailwisseling tussen moeder en dochter!  

• Ook in de privésfeer was het boek ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Hans. 
Dankzij persoonlijke verhalen van familie en vrienden een dierbaar document. Er zijn 
mensen die hebben laten weten belangstelling te hebben voor zo’n persoonlijk boek. Zo’n 
zelfde maak ik natuurlijk niet, maar er zijn tal van andere mogelijkheden om er iets heel 
bijzonders van te maken.  

 
 

HERINNERINGEN OM HET AFSCHEID TE VIEREN 

• Afscheidsdiensten: dierbare herinneringen, sfeervolle rituelen en persoonlijk gekozen 
muziek zorgden ook de afgelopen maanden bij veel families weer voor een warm en 

troostvol afscheid. Het is bijzonder om gedurende deze dagen van afscheid zo nauw 
verbonden te zijn met de familie en hen te begeleiden bij het vormgeven van een 
persoonlijke herdenking. Mensen kiezen steeds vaker voor een inspirerende plek om 
afscheid te nemen van hun geliefden. Mijn rol bij het voorgaan van de dienst is altijd 
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afgestemd op de wensen van de familie. De ene keer is dat het voeren van de regie van 
de dienst waarin verschillende sprekers aan het woord komen, de andere keer verwoord ik 
de herinneringen van de familie in een persoonlijk In Memoriam, aangevuld met sfeervolle 
rituelen of mooie poëzie, die ik tijdens de afscheidsdienst voordraag.   

• De samenwerking met verschillende uitvaartondernemers tijdens de organisatie van 
Zielen in Gedachten is voor herhaling vatbaar! Het was leerzaam én inspirerend deze  
ondernemers beter te leren kennen en samen met hen zo’n sfeervolle avond neer te 
zetten. De herinneringsbijeenkomst voor nabestaanden om hun dierbare overledenen te 
gedenken, vond 4 november plaats op begraafplaats Orthen. We mochten rond 200 
bezoekers verwelkomen met zang, muziek, poëzie en creatieve workshops. Enthousiaste 
reacties van bezoekers en mensen die vaak belangeloos meewerkten, zorgden ervoor dat 
we weer werken aan een vervolg. Dat is op zaterdagavond 5 november 2011.  
Enkele reacties van bezoekers: ‘Heel geslaagd. Mooie muziek, ontroerende verhalen 
en inspirerende ontmoetingen.’ ‘Absoluut voor herhaling vatbaar’. ‘Zielen in Gedachten is 
een perfect trefwoord en de avond was idem dito.’ ‘Ik vond alles prachtig: de verlichting, 
de verzorging, de optredens.’ ‘Alle warme zorg en aandacht, de kadootjes. Het was een 
feest.’ ‘Een mooi tegenwicht tegen de soms zo zwaarmoedige sfeer die de herdenking van 
overledenen met zich mee kan brengen.’ 

 

NEVENACTIVITEITEN 

WoordenWel biedt mij ook de kans boeiende en inspirerende mensen te ontmoeten als het 
gaat om nevenactiviteiten.   
• Op uitnodiging van Palliatief Netwerk Boxtel presenteerde ik op 9 oktober jl. in de 

bibliotheek een informatieve bijeenkomst over Leven en Afscheid, thema’s die zo 
onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Gedeelde ervaringen leidden tot mooie 
ontmoetingen en nieuwe opdrachten.  

• Bij een beurs ontmoette ik Juffertjes-in-’t-groen (groendecoratie en styling), een welkome 
aanvulling als het gaat om sfeervolle aankleding bij een persoonlijke uitvaart en andere 
vieringen. Een inspirerende ontmoeting die wellicht gaat leiden tot vruchtbare 
samenwerking. Zie www.jitg.nl  

• Met een ROC ben ik in overleg over het geven van gastlessen aan leerlingen die te maken 
hebben met palliatieve zorg.  

• In mei verzorg ik een informatieavond in een verzorgingshuis over levensverhalen en 
Persoonlijk afscheid. Dit wil ik ook in andere instellingen gaan doen. 

 

CREATIEF EN ONDERNEMEND 

Elke dag ervaar ik het plezier in mijn werk en de inspiratie van de mensen om mij heen: 
thuis, in mijn vriendenkring en tijdens mijn werk. Vol plannen fiets ik de lente in, een 
heerlijke zomer tegemoet, met allerlei boeiende activiteiten en prachtige ontmoetingen.  
Ik wens iedereen een mooi voorjaar! 
 
Hartelijke groet, 
Lilian van den Bergh  

 
WoordenWel 

Levensverhalen & persoonlijk afscheid 
073 614 613 7 / 06 49 996 220 

info@woordenwel.nl / www.woordenwel.nl  
 

Eerder verschenen nieuws van WoordenWel: http://www.woordenwel.nl/nieuwsbrieven.html  

Wil je geen nieuws meer ontvangen? Laat het even weten. 


