Informatie Bezoekersgroep “Verliezen verwerken”
De werkgroep “Verliezen Verwerken” is opgericht in 1984 door Hannele Engbers en Gemma
Spiering, o.l.v. Norbert Konincs van het KCWO. De werkgroep bestaat uit 10 personen, allen
dames.
Doel
Het doel van de groep is ondersteuning bieden aan parochianen die een partner, of kind of
ouders, door overlijden, hebben verloren. De leden doen dit door hen te bezoeken vanuit de
parochie, nabij te zijn en een luisterend oor te bieden. Gemiddeld wordt er gedurende 2 jaar
om de 6 à 8 weken een parochiaan bezocht. Er wordt gestart ongeveer 3 maanden na
overlijden, uitzonderingen daar gelaten.
Vrijwilligers gevraagd!
Vooral de eerste 25 jaar was de behoefte van de doelgroep groot. Door veranderingen in de
kerk, afname van de kerkgang, verandering in het beleven van het geloof, bekendheid in de
media over rouw en rouwverwerking, méér steun vanuit gezin, en belangstelling van familie
en vrienden, is de behoefte aan bezoek verminderd. Met het bezoeken van de parochianen
is men tevreden, hoewel de naamsbekendheid beter zou kunnen. We willen graag beter
anticiperen op alle veranderingen sinds de oprichting en hebben behoefte aan jongere
leden. We zoeken dan ook nieuwe vrijwilligers, meedenkers met nieuwe ideeën, over bv een
nieuwe koers.
Motivatie
• We zijn blij als we echt welkom zijn bij de doelgroep en het goed klikt tussen het lid
en de parochiaan. Zoals wanneer een parochiaan aangeeft dat ze weer een nieuw
evenwicht heeft gevonden en zelf verder kan, en wanneer de parochiaan blij is met
het bezoek of het jammer vindt, dat het bezoek definitief wordt afgesloten.
Parochianen vragen wel eens te blijven komen. We zijn vooral dankbaar als blijkt dat
we de juiste talenten/eigenschappen hebben om dit werk belangeloos te doen. Het
verrijkt ons leven en voegt veel ervaringen toe in hoe verschillend parochianen hun
rouwperiode invullen, zoekend naar nieuw evenwicht.
• Op onze vergaderingen evalueren en bespreken we de bezoeken,
themabijeenkomsten en bijzondere inhoudelijke bezoeken. Alle leden hebben een
intrinsieke motivatie: niemand werd gevraagd om bij de groep te komen, men bood
zichzelf aan.
• We zijn blij, dat we nog 10 leden hebben en meestal de nieuwe adressen nog kunnen
verdelen en dat de vergaderingen nog goed bezocht worden. Maar de gevorderde
leeftijd van de leden baart ons zorgen. Het ontbreekt ons soms aan energie en tijd.

Contacten met ziekenbezoekgroep
We hebben beperkt maar goed contact met de ziekenbezoekgroep. We volgen samen
themabijeenkomsten in Borne, overleggen over het bezoeken van een zieke/rouwende
parochiaan, volgen soms samen een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de
ziekenbezoekgroep. Jaarlijks hebben we een uitje.
Daarnaast is er contact met leden van de uitvaartdiensten, die ons de namen van
parochianen doorgeven met de noodzakelijke gegevens op papier.
Contactpersoon
Sini Punte is de coördinator, tevens contactpersoon van de werkgroep. Zij is goed
geïnformeerd over alle activiteiten, personen en het reilen en zeilen van de parochie. Verder
heeft de groep geen bestuur. Er wordt altijd een verslag gemaakt van de tweemaandelijkse
vergaderingen/ bijeenkomsten. Men is tot geheimhouding verplicht naar buiten toe.
Contactpersoon: Sini Punte, emailadres: ajpunte@hetnet.nl Tel 053-538 44 88
Voorwaarde tot deelname
Alle vrijwilligers hebben een training gevolgd van gemiddeld 6 bijeenkomsten, waarbij de
noodzakelijke kennis en vaardigheden werden overgebracht over verlies, rouw en verdriet.
Dit is wel een voorwaarde om lid van de groep te worden.
Op de vergader agenda zijn 2 items belangrijk en komen bij elke bijeenkomst aan de orde:
- Het uitwisselen van bezoek-ervaringen met de noodzakelijke reacties vanuit de groep
als steun.
- En gezien de leeftijd en samenstelling van de groep: “rondje lief en leed”, zodat de
groep kan begrijpen en meeleven met elkaars wel en wee en bijbehorend gedrag. Dat
vergroot ook het commitment met elkaar.

