
 

 

 

 

  
 

Het Netwerk Sterven en Rouw Flevoland in samenwerking met Welzijn Lelystad nodigen uit de 

Thema-avond “Eenzaamheid rondom sterven”,  In ontmoeting met Marinus van den Berg 

bij te wonen. 
 

Verdieping 

Binnen het brede thema ‘eenzaamheid’ gaan wij deze avond stil staan bij eenzaamheid en sterven. Hoe kunnen wij 

eenzaamheid herkennen bij de ander en wat kunnen wij de ander bieden? Hoe herken je een gevoel van 

eenzaamheid bij jezelf in uitoefening van je beroep? Hoe kunnen we omgaan met zoveel verschillende gevoelens of 

te kort schieten? Op een interactieve manier komt Marinus van den Berg in gesprek met ons. We mogen luisteren en 

vragen stellen, waar raakt het ons? Hoe kunnen wij betekenis geven aan eenzaamheid?  

 

We zijn opgetogen en dankbaar dat Marinus van den Berg deze avond ons met zijn ruime kennis en ervaring wil 

verrijken. Voor deze bijzondere gelegenheid opent het netwerk graag haar deuren om naast professionals ook 

vrijwilligers uit te nodigen in begeleiding bij sterven, uitvaarten en rouw. 

 

Marinus van den Berg is geestelijk-verzorger/pastor met emeritaat en heeft veel 

mensen begeleid op het gebied van sterven, verlies en ziekte. Hij deed dat de laatste 

decennia vooral in palliatief centrum Cadenza en verpleeghuis Antonius-IJselmonde in 

Rotterdam. Over thema’s als rouw, verlies en sterven heeft hij diverse boeken en 

gedichten geschrevenen en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. In 

2015 stopte hij officieel met werken. 

 

Voor én na het plenaire gedeelte is er ruimte om onderling te ontmoeten. 

 

 

Kom jij ook naar deze bijzondere ontmoeting met Marinus van den Berg? Ben jij een professional of een 

vrijwilliger in begeleiding bij sterven, uitvaarten of rouw? Je bent van harte uitgenodigd! 

Wanneer: Woensdagavond 13 oktober 2021. Inloop vanaf 19:00 uur, start 19:30 uur.  

Waar: Plein 201 | MFA Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201, LELYSTAD 

Kosten: 5 euro (gepast in cash meenemen svp)  

Neem mee: kaartjes en foldermateriaal van bedrijf of organisatie 

Aanmelding: zilla@ritualstoroot.nl uiterlijk voor 6 oktober  

 

Programma 

19:30 uur  Opening en inleiding   

19:40 uur  Lezing en interactie met aanwezigen  

20:40 uur  Afsluiting 

20:45 uur Gelegenheid om te ontmoeten tot 21:30 uur 

 

Deze uitnodiging is om te delen. Wij verheugen ons op ontmoetingen in verbinding, 

 

Namens het Netwerk Sterven en Rouw Flevoland en Welzijn Lelystad 

mailto:zilla@ritualstoroot.nl

