
De Bezinningsruimte
De Bezinnigsruimte wil een plek 
zijn waar gepraat kan worden over 
alles tussen leven en dood.

DE BEZINNINGSRUIMTE’ wil een plek 
zijn om elkaar te ontmoeten en te 
ondersteunen bij bezinningsvragen 

zoals deze. Geen fysieke locatie, maar een 
groep mensen die zich op persoonlijke en/
of professionele basis bezig houden met 
grote vragen waar je niet zo snel een ant-
woord op vindt, maar wel mee bezig wilt 
zijn. 

“Hoe ga je om met je eigen sterfelijkheid?” 

Onderwerpen als ‘sterfelijkheid’, die van 
jezelf en de ander, levensvervulling, lev-
ensbeëindiging, geloofsbeleving bespreek 
je niet zo gemakkelijk. De drempel om het 
erover te hebben is hoog. Toch kun je de 
behoefte voelen om dat wel te doen. 
 
Daarom willen wij mensen bij elkaar bren-
gen die het er juist over willen hebben, die 
zoeken naar verdieping en nieuwe manier-
en om deze vragen juist wel bespreekbaar 
te maken. Niet alleen voor professionals 
als artsen, psychologen en uitvaartbegelei-
ders, maar juist voor gewone stervelingen, 
wat we in feite allemaal zijn!
 
Bezinningsruimte Weesp organiseert voor 
het eerst een dag om elkaar te ontmoet-
en, op 1 februari 2020. Op deze dag kun je 
workshops volgen en in gesprek gaan met 
Eric Hage, Elvie Baarbé en Carola Kruijswijk. 
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WORKSHOPS

1 februari 2020 

Synagoge Weesp

“Omgaan met stervenden is als in een 
ongenadige spiegel kijken. Het naakte 
gezicht van je eigen paniek en van je grote 

angst voor pijn staart je aan. Alleen als je bereid bent 
naar je angst te kijken en deze te aanvaarden, zul je 
’m in de ander kunnen verdragen.”
- Sogyal Rinpoche -



WAAR & WANNEER
Wanneer: Zaterdag 1 februari 2020
Van 10.00 tot 17.00 u(inloop vanaf 9.45u)

Waar: Synagoge Weesp
Adres: Nieuwstraat 3-5, 1381 BB Weesp

WAT DRAAG JE BIJ?
€ 65,- voor een programma met vier work-
shops en een rituele afsluiting, koffie en thee 

LUNCH
Voor de lunch vragen we iedereen, naar draag-
kracht, een gerechtje voor 2 à 3 personen mee 
te nemen voor de potluck-lunch. Wij zorgen 
voor soep met brood. (allergie of dieet? Geef het door! 
wij houden hier graag rekening mee!)

AANMELDEN
Voor contact over allergie- en dieetwensen of 
een aangepaste prijs, mail naar: 
mailme@erichage.com of bel 0294 415125

CAROLA KRUIJSWIJK is ruim 8 jaar werkzaam als levensvragenconsu-
lent en ritueelbegeleider. Zij geeft regelmatig lezingen en workshops over 
en rond haar werk en dat komt ze binnenkort ook in Weesp doen. In deze 
workshop verken je welke rituelen er zijn om verschillende fasen van het 
leven en sterven te markeren. 

ELVIE BAARBÉ is sinds 3 jaar werkzaam in de uitvaartverzorging voor 
Weesp en omstreken en is sinds kort van vooral bekend van haar ‘Uitvaart 
per boot”. Met regelmaat voert ze mooie gesprekken over groot verdriet en 
van elke uitvaart leert ze.
“Aan afscheid nemen sterven we allemaal een beetje, het is misschien wel 
het moeilijkste wat we moeten doen.” 

ERIC HAGE is al ruim 25 jaar actief als kunstenaar in Weesp (fotografie, 
tekenen, kalligrafie, ruimtelijk en conceptueel werk) met daarin als rode 
draad vooral een diepe interesse voor grote vragen als hoe gaan we om 
met dood en sterven en wat is de waarde van herinneren. De laatste 
jaren verdiept zij zich met name in de vraag hoe dit zich laat toepassen in 
kalligrafie en tekenen. Wat resulteert in een serie bijzondere werken.

VOOR WIE
Deze workshops zijn voor jou
• als je zelf binnenkort gaat sterven,
• als je leeft met een naaste die binnen-
kort gaat sterven, 
• of als je je leven wilt verrijken met het 
besef van sterveling zijn. 

Je bent ook welkom als beroepskracht 
in de zorg, maar de nadruk ligt op jouw 
eigen sterfelijkheid.

KLEINE BEURS?
Heb je een kleine beurs? Neem dan 
even contact op voor een passend 
bedrag. 

De Bezinningsruimte

WIE ZIJN WIJ?

Aanmelden en meer info: www.erichage.com
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