
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiepingsavond ‘Ontdek jouw verborgen wereld’ 
Op 23 september, midden in de vredesweek is het Vergankelijkheidsdag en organiseren Stichting 

Paradijsvogelbosje met Stichting Rituals to Root een avond over “Vrede met Vergankelijkheid”. Dat doen 

we in de inspirerende wijk Almere Oosterwold waar wij samen op reis gaan naar ‘binnen’ door in gesprek te 

gaan met elkaar. Na een inleiding en muzikale begeleiding gaan we als groep met maximaal 15 deelnemers 

aan de slag met delen en verruimen we onze blik. We luisteren naar muziekstukken en elkaar. We ontdekken 

hoe we aankijken tegen voorbeelden van verandering en verval in de natuur en wat dit ons kan vertellen 

over onze eigen sterfelijkheid. De interactieve avond wordt begeleid door Zilla van Dijk, stervens- en 

ritueelbegeleider en muzikaal omlijst door musicus en zelfbouwer Marien Abspoel. We sluiten de avond 

gezamenlijk af met ruimte om na te praten. 

 

Programma 

1. Welkom  

2. Muziek en inleiding 

3. Vragen van betekenis in luisterkring 

4. Afsluiting 

5. Ruimte om na te praten 

 

Praktische zaken 

Wanneer: Maandagavond 23 september van 19:30 tot 21:30 uur | inloop vanaf 19:15 uur 

Locatie: Tuinkamer Paradijsvogelbosje aan de Frederik van Eedenweg 12 in Almere Oosterwold 

Kosten: Geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 

Aantal deelnemers: Maximaal 15 

Parkeren: Gratis, graag auto`s aan de Paradijsvogelweg en niet op de Frederik van Eedenweg 

Opgave of meer info: zilla@ritualstoroot.nl  

 

In mijn werk vanuit de Stichting Rituals to Root als ritueel- als stervensbegeleider 

kom ik veel ongemak tegen. Ons realiseren dat we vergankelijk zijn en hoe we 

daarmee omgaan draagt bij aan meer bewustzijn en minder angst voor de dood, is 

waar ik in geloof. Regelmatig geef ik lezingen en workshops in stervensbegeleiding 

& rouw en hoe we onze blik op sterven kunnen verzachten. Deze avond is vooral 

licht van sfeer. Ga jij met ons mee om jouw verborgen wereld te ontdekken? Hoe 

ga jij om met vergankelijkheid?  

Zilla van Dijk 
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