
  

 

 
Draag je verdriet niet alleen 

Een mens is daar niet voor gemaakt 

Huil niet in stilte 

Geef me je hand 

Jij weet niet dat ooit 

De zon weer zal schijnen 

Kom bij me 

Ween met me 

En draag je verdriet niet alleen 

 

Januari 2019. 

 
Beste lotgenoten, 

 

Samen met dit gedicht van Guillaume Van Der Stichelen kondigen we alle praatavonden voor het 

jaar 2019 aan.  

Bij het begin van een nieuwe dag, een nieuwe week een nieuwe maand en een nieuw jaar zonder 

onze overleden kind(eren), willen wij, alle medewerkers van OVOK, er zijn voor jullie.  

We hopen dat een praatavond ook dit jaar een kans tot ontmoeting mag zijn waar je met je 

verdriet terecht kan en waar je telkens weer dat ene woordje troost vindt dat helpt verder op weg 

te gaan. De bijeenkomsten gaan door elke derde vrijdag van de maand met uitzondering in juli 

(geen) en augustus vierde vrijdag.  

Dat betekent: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 23 augustus,         

20  september, 18 oktober, 15 november en 20 december 2019. 
 

We komen samen in de raadszaal van het oud-gemeentehuis Belseledorp 76 in 9111 Belsele.  

De praatavond start om 19.30uur en eindigt om ongeveer 22.30 uur.  

We nemen de tijd om te praten over vragen en bedenkingen waarmee we zelf zitten.  We 

proberen elk met onze eigen mogelijkheden en beperkingen elkaar te steunen op onze zoektocht 

om ons overleden kind(eren) een zinvolle plaats te geven.  

We stellen het op prijs dat ieder van ons een foto meebrengt van zijn / haar overleden kind(eren). 

Onze kinderen worden zo zichtbaar aanwezig.  

We zorgen voor de nodige warmte en sfeer. 

 

De boeken over verliesverwerking van onze bibliotheek kan men inzien vanaf 19 uur of  tijdens 

de pauze. Eén boek per persoon wordt gratis ontleend.  

 

Veel liefs en graag tot dan, Carine, Marina, Monique en Leen. 

 

Voor meer informatie: 

 

Monique Hauquier 0486 31 67 87 of  mhauquier@hotmail.com  

Vermeulen Marina  03/775.65.81 of 0474.24.26.75 of marina-vermeulen_1963@hotmail.com 

Carine Breynaert, 054 33 19 42 of 0495 85 36 33 of carine_breynaert@hotmail.com 

 

 

 
OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND vzw 
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