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Crematorium Tilburg
en omstreken 

Karel Boddenweg 5
5044 EL Tilburg

info@crematoriumtilburg.nl
www.crematoriumtilburg.nl
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WOENSDAG 10 mei  •  1 9 . 3 0  –  2 1 . 3 0  u u r  1 0
Demonstratie Mediumschap door Myrthe Bruinzeel

ZONDAG 21 mei  •  1 3 . 0 0  -  1 5 . 0 0  u u r  1 1
Lezing ‘Rouwen, verdriet en onderwijs’ door Margriet Smeulders

ZONDAG 4 juni  •  1 3 . 0 0  –  1 5 . 0 0  u u r  1 2 
Lezing ‘Art in grief’ door Geerteke van Lierop

DINSDAG 6 juni  •  1 9 . 3 0  –  2 1 . 3 0  u u r  1 1 3 
Presentatie ‘Hoe regel je de digitale nalatenschap?’
door Sander van der Meer

MAANDAG 23 oktober •  1 9 . 3 0  –  2 1 . 3 0  u u r  14 
Documentaire ‘Dertien dagen’/ In gesprek over sterven
door Harriet van der Vleuten, Francy Derix en Rob van Valderen-Antonissen

DONDERDAG 2 november  •  1 8 . 0 0  –  2 0 . 0 0  u u r  15 
Lichtjesavond in het Afscheidspark

ZONDAG 5 november •  1 3 . 0 0  t o t  1 6 . 0 0  u u r  16
Dialooggesprek Over ‘Leven’ door Rob van Tilburg en Ineke van Pelt

ZONDAG 10 december •  1 9 . 0 0  –  2 0 . 0 0  u u r  17 
Wereldlichtjesdag De Dag van het overleden kind

A g e n d a  
2 0 2 3

Crematorium Tilburg en omstreken organiseert i.s.m. andere betrokkenen regelmatig 
bijeenkomsten over sterven, verlies en rouw voor iedereen die hiermee te maken heeft of 
krijgt. Om te informeren, te inspireren en bovenal de dood en haar ingrijpende gevolgen 
voor nabestaanden bespreekbaar te maken.

ZONDAG 5 februari  •  1 3 . 0 0  –  1 5 . 3 0  u u r  4
Workshop ‘Kleur & Verlies’ door Dorinda van Marrewijk

ZONDAG 26 februari  •  1 3 . 0 0  –  1 5 . 0 0  u u r  5
Inspiratielezing ‘Uitvaart in eigen hand’ door Susanne Duijvestein

WOENSDAG 1  maart  •  1 9 . 3 0  –  2 1 . 3 0  u u r  6
Informatieavond  ‘Kinderen in rouw’ door Josephine Aerts

ZONDAG 5 maart  •  1 4 . 0 0  –  1 5 . 1 5  u u r  6
Familievoorstelling ’Er was eens een Zieltje’ door Babette Holtmann
en gitarist Hans Kunneman

DONDERDAG 9 maart  •  1 9 . 3 0  –  2 1 . 0 0  u u r  7
Lezing ‘De (werk)draad weer oppakken na verlies’
door Yvette van de Veerdonk

ZONDAG 19 maart  •  1 3 . 0 0  -  1 5 . 0 0  u u r  8
Herinnerbijeenkomst voor kinderen die iemand missen
door Josephine Aerts

ZONDAG 23 april  •  1 3 . 0 0  –  1 5 . 0 0  u u r  9
Lezing ‘Symboliek van bomen’ door Joyce Sengers en Gijs van Daesdonk
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Workshop  ‘Kleur & Verlies’
door Dorinda van Marrewijk

Een creatieve workshop onder begeleiding van 
kleurcoach Dorinda van Marrewijk (Kleurige Za-
ken). Waarschijnlijk zul je nu opgetrokken wenk-
brauwen hebben: ‘Kleurcoach’? Maar de taal van 
kleur is een hele mooie manier om in contact met 
je gevoel te komen en letterlijk kleur te geven aan 
je verlies.

Deze middag gaan we aan het werk met kleur. 
Geen zorgen, je hoeft hier zeker niet creatief voor 
te zijn! Je gaat jouw visionboard (collage) maken. 
Kleur kiezen, knippen, scheuren en plakken. On-
der het genot van een kopje koffie of thee en met 
een lach en een traan. Niets moet, alles is goed. 
Als je wilt, kun je een kleine foto van je overle-
den dierbare meenemen en het verwerken in het 
visionboard. We lamineren de visionboards als ze 
klaar zijn, zodat ze ook mooi blijven. 

In kleine groepjes gaan we vervolgens aan de slag 
met de collages. Vragenkaartjes brengen het ge-
sprek op gang over onze gemene deler: het verlies 
van een dierbare.
Ook krijg je een toelichting op de communicatie 
en werking van de op de collages gekozen kleuren.

TIJDEN  13.00 – 15.30  uur (inloop vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.kleurigezaken.nl

Z O N D A G
5

F E B R U A R I
Tilburgs
Requiem

Tilburg krijgt een eigen requiem voor orkesten en harmonieën! Dit requiem 
wordt in opdracht van Crematorium Tilbrg gecomponeerd door de Tilburgse 
componist Ron Antens (www.ronantens.nl). 

Ron Antens is voornemens een compositie in meerdere delen te schrijven:
- Piano versie
- Lied
- Vijfstemmig instrumentaal
- Symfonieorkest/harmonie/fanfare

De première vindt plaats bij Crematorium Tilburg - onder voorbehoud - op 
donderdagavond 2 november tijdens Lichtjesavond. Uiteraard zullen wij hier 
de nodige aandacht aan geven in de Tilburgse media. Nieuwe informatie zul-
len we delen op de website van het crematorium.

Ron Antens
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W O E N S D A G
1

M A A R T

Inspiratielezing  ‘Uitvaart  in Eigen Hand’
door Susanne Duijvestein

Afscheid nemen kan anders. Ook je uitvaart mag je liefde voor het leven weerspiegelen: 
van een ceremonie in je eigen tuin tot een begrafenis in het bos, van een zelfgemaakte wade 
tot rijden met je eigen auto. Er kan meer dan de meeste mensen weten. Bovendien moeten 
we ons veel bewuster zijn van wat we na onze dood achterlaten op de planeet. 

Begrafenisondernemer Susanne Duijvestein schreef het boek Uitvaart in Eigen Hand over 
bewust en creatief afscheid nemen. Haar inspiratielezing gaat over hoe je een uitvaart in 
eigen hand kunt nemen, vrij van commercie. Om zo werkelijk verbinding te maken met de 
dood, en daarmee met het leven.

TIJDEN  13.00 – 15.00  uur (inloop vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.bijafscheid.nl

Z O N D A G
26

F E B R U A R I
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Informatieavond ‘Kinderen in rouw’
door Josephine Aerts

Josephine Aerts (met-liefde) geeft deze avond in-
formatie aan iedereen die meer wil weten over het 
begeleiden van kinderen in rouw. Dit kunnen ou-
ders/verzorgers zijn, maar ook andere familiele-
den en kennissen zijn van harte welkom om meer 
te weten te komen hoe je een kind kunt helpen bij 
rouw..

Tijdens deze avond gaat Josephine Aerts ook in 
op vragen die bij ouders leven voor ze besluiten 
hun kind aan te melden voor de Herinnerbijeen-
komst voor kinderen op 19 maart.

TIJDEN  19.30 – 21.30  uur
 (ontvangst vanaf 19.00 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.met-liefde.com
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Lezing  ‘De (werk)draad weer
oppakken na verlies’

door Yvette van de Veerdonk

Bij de begrippen ‘verlies’ en ‘rouw’ wordt vaak alleen gedacht aan afscheid nemen van een 
dierbare, maar er zijn zoveel meer vormen van verlies. Zoals afscheid nemen van gezond-
heid, het beëindigen van een relatie of het verlies van een baan/functie.
Na ingrijpend verlies verdwijnt werk bij sommigen naar de achtergrond en komt het be-
lang ervan in een ander daglicht te staan. Het verzoek om weer aan het werk te gaan, brengt 
vaak extra spanningen met zich mee. Andersom zien we het ook gebeuren: mensen storten 
zich op hun werk en blijven daarmee weg bij het voelen van het verdriet.
Los van de manier waarop we op zo’n groot verlies reageren, is weer aan het werk gaan voor 
zowel de werknemer in rouw als voor de werkgever een hele stap! Wat zeg je als werkgever 
tegen een werknemer in rouw, hoe lang duurt verdriet en wat kun je doen of juist beter 
laten?

Goede verlies- en rouwbegeleiding op de werkvloer is essentieel, maar niet eenvoudig en 
laat daarom vaak te wensen over. Met voor werknemer én werkgever onwenselijke resul-
taten waardoor onder andere (ziekte)verzuim hoger is dan nodig. In deze lezing komen 
werkgevers, leidinggevenden, HR-professionals en ook collega’s meer te weten over hoe 
ze positief kunnen bijdragen aan deze terugkeer naar het werk na verlies. Als werknemer 
krijg je inzicht in hoe je bij rouw de (werk)draad weer oppakt en het verlies op een gezonde 
manier in je leven verweeft.
Burn-out en stresscoach Yvette van de Veerdonk (Coach je Kracht) weet vanuit haar per-
soonlijke en jarenlange (HR-)werkervaring dat een begripvolle werkomgeving onmisbare 
steun en zelfs nieuw houvast kan geven in een rouwproces. In haar interactieve lezing geeft 
ze ook informatie, voorbeelden en cijfers uit de praktijk.  

TIJDEN  19.30 – 21.00  uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden: www.netwerkbrabant.nl/academy
LOCATIE  Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg
MEER INFO  www.coachjekracht.nl

D O N D E R D A G
9

M A A R T

Familievoorstelling
‘Er  was eens een zieltje’
door Babette Holtmann
en gitarist Hans Kunneman

De muzikale familievoorstelling “Er was eens een 
Zieltje” is gebaseerd op de bestseller Het Sprookje 
van de dood van Marie-Claire van der Bruggen. 
Zieltje gaat haar eerste reis naar Aarde maken en 
beleeft de mooiste avonturen.

Babette Holtmann brengt dit boek samen met 
gitarist Hans Kunneman tot leven in een spran-
kelende muzikale familievoorstelling met een 
bijzondere boodschap. Je wordt door Zieltje mee-
genomen op haar aardse avontuur. Het is een 
wonderbaarlijke reis vol verrassingen, die je laat 
ontdekken wie je werkelijk bent en waar je eigen-
lijk vandaan komt. Ga ook mee met Zieltje!

Geschikt voor iedereen van 6 jaar en ouder. 

TIJDEN  14.00 – 15.15  uur (inloop vanaf 13.30 uur)
AANMELDEN Toegang gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg
MEER INFO  www.erwaseenseenzieltje.nl

Z O N D A G
5

M A A R T
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Lezing  ‘Symboliek van bomen’
door Joyce Sengers en Gijs van Daesdonk

Op Natuurbegraafplaats De Utrecht zijn inmid-
dels duizenden loofbomen geplant. Sommige als 
laanboom, andere als bosschage. Ook worden er 
bomen als herinneringsboom geplant ter ere van 
een speciaal levensmoment en staan er gedenk-
bomen waar crematie-as bijgezet kan worden. 

Het is mogelijk om een herinneringsboom te 
planten op de natuurbegraafplaats: een ‘eigen’ 
boom ter herinnering aan een overleden dierba-
re. Door het planten van zo’n boom geef je her-
inneringen een gezicht en heb je een levend aan-
denken dat elk seizoen anders is. Bij het kiezen 
van een boom wordt vaak gekeken naar de Kelti-
sche boomkalender, waarin bomen een symboli-
sche betekenis hebben. 

Joyce Sengers, oprichter van de natuurbegraaf-
plaats staat deze middag samen met boswach-
ter Gijs van Daesdonk van “De Utrecht” stil bij 
de symboliek van bomen. Zij nemen een aantal 
inheemse bomen mee en vertellen over de eigen-
schappen en betekenis van iedere boom.

TIJDEN  13.00 – 15.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.nbpu.nl

Z O N D A G
23

A P R I L

Herinnerbijeenkomst
voor kinderen die iemand missen
door Josephine Aerts

Een bijeenkomst speciaal voor alle kinderen van 
(ongeveer) 6 tot 13 jaar die een kaarsje willen bran-
den voor iemand die ze missen omdat die persoon 
dood is gegaan.

Soms lijkt het wel of jij de enige bent die zo jong 
al meemaakt dat er iemand doodgaat. Je gaat naar 
school, je doet mee, je maakt je huiswerk of hebt 
een bijbaan. En je mist iemand: een vader of moe-
der, een oma of opa, je broer of zus, een vriend of 
vriendin, die fijne buurman of buurvrouw, de juf 
of meester van je school, een oom of tante, je neef 
of nichtje.

Daar is op deze zondagmiddag alle ruimte voor. 
Met een kaars, zijn of haar naam, muziek. En ook 
een beetje humor, want dat mag er zeker zijn. Sa-
men met kinderen die net als jij weten van verdriet 
en missen, van dapper verdergaan en soms anders 
zijn. Op deze middag is Andante Café van jullie. 
Om samen stil te staan bij wat jij voelt.

Kom je ook? En natuurlijk mag je vader en/of moe-
der meekomen als je dat fijn vindt.

TIJDEN  13.00 – 15.30 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.met-liefde.com

Z O N D A G
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Woensdag 1 maart 2023 
Informatieavond Kinderen in rouw
19.30 – 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)

Op woensdag 1 maart is er een informatie-
avond over kinderen en rouw. Tijdens deze 
avond gaat Josephine Aerts ook in op vragen 
die bij ouders leven voor ze besluiten hun 
kind aan te melden voor de bijeenkomst op 19 
maart.

Deelname gratis • graag vooraf aanmelden: 
info@crematoriumtilburg.nl of 
013 4686204
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Lezing  ‘Rouwen, verdriet  & onderwijs’
door Margriet Smeulders

Wil je als leerkracht, docent, begeleider of ouder meer weten over hoe je kinderen kunt 
helpen bij verdriet en rouw? Wil je begrijpen hoe je aan kinderen kunt merken dat ze 
rouwen en hoe dat gaat op welke leeftijd? Hoe kinderen allemaal anders rouwen? Wat 
je zelf kunt doen om deze kinderen en de klas te begeleiden? Welke werkvormen/mate-
rialen geschikt zijn? Tijdens deze lezing krijg je van Margriet Smeulders (leerkracht en 
rouwbegeleider) antwoorden op deze vragen.

Ook staat Margriet stil bij momenten waarop er niks dringends lijkt te zijn, maar je toch 
stil kunt staan bij rouwen en doodgaan. Haar missie is het bespreekbaar maken van 
leven en dood binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Om kinderen en jongeren te 
leren dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hen duidelijk te ma-
ken dat het belangrijk is om erover te praten, hoe ze erover kunnen praten en met wie. 
En hoe ze anderen kunnen helpen. 

Tijdens de lezing liggen er verschillende materialen en boeken klaar waarmee je in het 
onderwijs en als geïnteresseerde aan de slag kunt gaan. 

TIJDEN  13.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden: info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.tantetroost.nl

Z O N D A G
21
M E I

Demonstratie Mediumschap
door Myrthe Bruinzeel

Is er leven na de dood? Kom je ergens terecht en zo ja, 
hoe ziet het leven na dit leven er dan uit? Zomaar vragen 
die je kunnen bezighouden als je te maken krijgt met 
het overlijden van een dierbare. Op deze avond neemt      
Myrthe Bruinzeel (Spirit & Soul) ons mee in haar ant-
woord op deze vragen. Als medium geeft zij dierbaren 
een stem en brengt boodschappen van hen over.

 Tijdens de demonstratie zal Myrthe aan de hand van be-
paalde kenmerken een overleden dierbare omschrijven 
om op deze manier herkenbaar te maken wie er com-
municeert. Deze demonstratie is zoveel meer dan be-
wijzen dat er leven is na de dood. Het is vooral het tot 
stand brengen van een ontmoeting tussen mensen die 
een band delen. Een band die sterker is dan de fysieke 
dood. Het is de kans om alsnog afscheid te nemen, een 
keer sorry te zeggen of simpelweg te zeggen: ik hou van 
je. Het verhaal van dierbaren die communiceren nodigt 
vaak ook uit om meer uitleg te geven over hoe het le-
ven in het hiernamaals er nu uitziet en wat er precies 
gebeurt als je sterft.

Mensen die eerder een avond met Myrthe bezochten, be-
schreven het als indrukwekkend, troostend en liefdevol. 
Voel je welkom om dit zelf te ervaren en misschien wel 
antwoorden te vinden op vragen die je bezighouden.

TIJDEN  19.30 – 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg
MEER INFO  www.spiritandsoul.nl

W O E N S D A G
10
M E I
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Presentatie  ‘Hoe regel  je  de digitale nalatenschap’
door Sander van der Meer

Nooit geweten dat het belangrijk is om een telefoonabonnement van een overleden 
dierbare niet direct op te zeggen? Kan je met de vinger van een overledene een telefoon 
ontgrendelen? Wat blijft er online achter als iemand komt te overlijden? Hoe krijgen 
nabestaanden toegang tot een telefoon of laptop als zij de code niet weten? En hoe 
wordt identiteitsfraude voorkomen met gegevens van iemand die is overleden? 

Sander van der Meer (Digital Life Legacy), gaat met een levendige presentatie in op het 
belang van het regelen van de online erfenis. Een presentie met emotie en humor, afge-
wisseld met recente voorbeelden en praktische tips die je nu al aan het denken zetten, 
maar vooral bewustwording creëren. Met een achtergrond in de forensische opsporing 
weet Sander als geen ander wat er juridisch mag en wat er technisch allemaal kan.

Digital Life Legacy is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van de digitale 
nalatenschap, online erfenis en dierbare data, en recent winnaar van de Dutch Funeral 
Award 2022-2024.

TIJDEN  19.30 – 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg
MEER INFO  www.digitallifelegacy.nl

D I N S D A G
6

J U N I

Lezing ‘Art  in grief’
door Geerteke van Lierop

In de zomer van 2016 komt de liefde van actrice, coach 
en schrijver Geerteke van Lierop door verdrinking om 
het leven. In haar veelbesproken debuut  Een zee van 
glas  beschrijft ze hoe de tijd stil kwam te staan na dit 
verlies en de grote levenskracht die erop volgt. Een zee 
van glas  is een verhaal met universele zeggingskracht, 
maar vóór alles een boek dat anders naar het leven laat 
kijken. Met haar project Art in Grief  laat Geerteke zien 
hoe beeldende kunst mensen kan helpen na een ingrij-
pende verandering of verlies. 
Geerteke spreekt in deze lezing over de dood die de be-
leving van de tijd ongrijpbaar maakt. Leven en tijd gaan 
verder, maar wel anders. Bij verlies en rouw raak je vaak 
de verbinding met jezelf, de wereld en anderen kwijt. 
Ze laat zien hoe kunst en toevallige ontmoetingen met 
vreemden haar hielpen om de verbinding met de wereld 
te verstevigen en een nieuw perspectief boden. Ook staat 
Geerteke stil bij het belang van rituelen in de omgang 
met verlies die ze in India en Mexico bijwoonde.  
Een lezing over kunst, verhalen en rituelen die een nieu-
we brug slaan naar verbinding, troost en hoop. 

TIJDEN  13.00 – 15.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.geerteke.com
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Lichtjesavond  in het  Afscheidspark

Jaarlijks komen veel mensen naar deze bijzondere 
herinneravond bij het crematorium. Om te wan-
delen over sfeervol verlichte paden en een kaars-
je te branden op een dierbaar plekje. Op diverse 
plaatsen staan vuurkorven en er klinkt passende 
muziek.
Begraafplaats West is ook te bezoeken tijdens 
Lichtjesavond.

Medewerkers van het crematorium serveren kof-
fie, thee, warme chocolademelk en glühwein.

TIJDEN  18.00 – 20.00 uur
AANMELDEN Deelname gratis • aanmelden niet nodig
LOCATIE  Afscheidspark, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.crematoriumtilburg.nl of 013 4686204

D O N D E R D A G
2

N O V E M B E R

Documentaire ‘Dertien dagen’/In gesprek over  sterven
door Rob van Valderen-Antonissen, Harriet van der Vleuten en Francy Derix

Documentaire ‘Dertien dagen’
Floor Haak mag dan nog mooie momenten beleven, zijn lichaam is op en hij ziet een ver-
blijf in een verpleeghuis niet zitten. Hij kiest ervoor om te stoppen met eten en drinken. 
Zijn zoons zorgen dag en nacht voor hem en begeleiden hem in zijn stervensproces. Een 
ontroerend portret van de laatste 13 dagen van zijn leven.

In gesprek over sterven
Niemand weet vooraf waar hij/zij aan zal overlijden. De ene treft een plotselinge dood, 
de ander wordt geconfronteerd met een terminale ziekte of zal door ouderdom langzaam 
voelen dat het lichaam op is. In die laatste twee situaties kunnen vragen ontstaan over hoe 
dat zou zijn, doodgaan. En misschien ook gedachten hoe het onvermijdelijke sterven aan 
te gaan. Heb ik iets te kiezen als het gaat om versterven, palliatieve sedatie, euthanasie, 
niet meer reanimeren? Wat betekent een dergelijke manier van sterven? En hoe, wanneer 
en bij wie kan ik mijn wensen hierover vast laten leggen?

Na het zien van de documentaire gaan we - onder leiding van Rob van Valderen-Antonis-
sen - in gesprek over het stervensproces en op welke manier wensen hierover kenbaar te 
maken. Rob is huisarts in Tilburg en voorzitter van het palliatieve netwerk Midden-Bra-
bant.

TIJDEN  19.30 – 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden: info@vleutenderix.nl of 013 5920048 
LOCATIE  Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg
MEER INFO  www.harrietvandervleuten.nl
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Wereldlichtjesdag  De dag van het overleden kind

Op Wereldlichtjesdag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lo-
kale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ook bij 
Crematorium Tilburg waar we overleden kinderen herdenken met woor-
den, beelden, rituelen en (live) muziek tijdens een viering voor jong en oud. 

Een belangrijk onderdeel is het noemen van de namen van overleden kin-
deren en het tonen van hun foto’s. Wil jij een kind herdenken met foto en/of 
naamsvermelding? Geef dit dan uiterlijk 27 november 2023 aan ons door.

TIJDEN  19.00 – 20.00 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden:
 info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204
LOCATIE  Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg
MEER INFO  www.crematoriumtilburg.nl

Z O N D A G
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Dialooggesprek over  ‘Leven’
door Rob van Tilburg en Ineke van Pelt

Terug van weggeweest! Een dialooggesprek over het leven bij Crematorium Tilburg. Omdat 
leven en dood of afscheid nemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat is voor jou 
leven? Waarvoor leef jij? Denk je dat er nog ‘iets’ is na de dood? En hoe leef je verder niet 
zonder, maar ‘anders’ met elkaar? 

Deel tijdens een dialooggesprek jouw ervaring met 5 tot 8 andere deelnemers. Hierbij staat 
het zonder oordeel naar elkaar luisteren voorop. Jong of oud, of je al eens iemand van nabij 
hebt verloren of niet, je bent van harte welkom.
Ritueelbegeleider Rob van Tilburg (Tom van Dijk Uitvaarten) en de Tilburgse filosofe en 
auteur Ineke van Pelt zorgen ervoor dat de dialooggesprekken goed verlopen.

TIJDEN  13.00 – 16.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)
AANMELDEN Deelname gratis • graag vooraf aanmelden: rob@tomvandijkuitvaarten.nl
LOCATIE  Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg
MEER INFO  www.tomvandijkuitvaarten.nl

Z O N D A G
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