Sam en m et h aar Boxt else zor gpar t n er s or gan iseer t St ich t in g Nabij ook dit
jaar w eer een bijzon der e avon d, die in h et t ek en st aat van de
In t er n at ion ale Dag van de Palliat ieve Zor g. Spr ek er is Cor in e Jan sen en de
m u zik ale om lijst in g w or dt ver zor gd door Har r y Hen dr ik s.

' ZE ZEGGEN

DAT H ET OVERGAAT'

Rouwen is vormgeven aan verdriet. Dat kun je niet alleen. Je hebt
anderen nodig die zich openstellen, luisteren en het gemis
erkennen. Mensen die kunnen meehelpen het verlies te
verwoorden waardoor de werkelijkheid langzaam binnen mag
komen. Dit is nodig om de draad straks weer op te kunnen pakken.
Cor in e Jan sen (1968) is een communicator in hart en nieren met
een grote kennis op het terrein van luisteren, eeuwig student op
het terrein van filosofie en gepassioneerd om de wereld te
verbinden door te luisteren naar en het delen van persoonlijke
verhalen in de (gezondheids)zorg. Ze is spreker in binnen- en
buitenland.

D ATU M :

W OEN SDAG 9

TIJD :

19.30

L OCATIE:

JACOB -ROELAN DLYCEU M , B OXTEL . ER IS PARKEERGELEGEN H EID BIJ
DE ESSO AAN DE FELLEN OORD , N ABIJ DE IN GAN G VAN H ET LYCEU M .

GRATIS TOEGAN G,

TOT

OKTOBER

22.00

2019

U U R, DE ZAAL OPEN T OM

19.00

UUR

U BEN T VAN H ARTE W ELKOM !

Aanmelden kan tot 1 oktober a.s. via www.stichtingnabij.org of bel naar bestuurslid van
Stichting Nabij, Charlotte de Windt-de Reeper, telefoon 06 14 48 73 41. Het aantal plaatsen is
beperkt dus meld je op tijd aan.

Deze avond wordt mede georganiseerd door:

