
Juist door er over te praten wordt het beter. 
 
 
Net als jullie ben ik ook iemand kwijtgeraakt. Het was mijn man, waar ik 40 jaar mee 
getrouwd was en we kenden elkaar 45 jaar. Dat is een heel mensenleven. 
Ook ik wist me geen raad….hoe nu verder. 
Het is zo moeilijk .. het doet zo’n pijn.. en je voelt heimwee naar het leven dat je had samen 
met je man. 
Ondanks mijn grote familie, kinderen en kleinkinderen ben ik ook naar de rouwgroep 
gegaan. Je wilt niet steeds je kinderen lastig vallen met je verdriet.. als ze zien dat ik 
verdrietig ben en huil, dan zij ook weer… 
In het begin was het eng, verdrietig en na de eerste keer wilde ik niet meer terug gaan.. 
teveel verdriet van jezelf en van een ander… en daar moet je dan ook nog over vertellen. 
 
Toch ben ik wel teruggegaan, heb doorgezet. Juist door er over te praten en verschillende 
onderwerpen uit te diepen kom je tot een ander besef. Je bent niet alleen; de andere 
mensen in de groep hebben hetzelfde meegemaakt. Ze voelen dezelfde pijn.. je bent niet de 
enige… en...trek je niets aan van de buitenwereld… je doet het toch nooit goed. 
 
Door met elkaar dingen te delen kan ik nu over de dood van Willy praten zonder meteen in 
huilen uit te barsten en kan ik de dingen in perspectief zien. 
 
We krijgen onze partners niet meer terug, maar we moeten wel leren hoe we nu zelf verder 
moeten, hoe moeilijk dat ook is. Juist door er over te praten wordt het beter. 
 
Deze bijeenkomsten hebben mij goed gedaan en ik kan het iedereen aanraden. 
Ik wens jullie goede bijeenkomsten toe en sterkte. 
 
 
 
Rita Janssen 
 
Deelneemster Rafaëlgroep 2015-2016 
 
 
 
 



Onvoorwaardelijke liefde bij engel Rafaël. 
 
 

In 1975 ben ik met mijn onvoorwaardelijke liefde getrouwd. Tot dat de dood ons scheidt. Dit 
is vorig jaar gebeurd. Met een traan in zijn ooghoek mijn naam fluisterend is hij heen 
gegaan. 
Daar sta je dan alleen, zo dacht ik. Toen mocht ik Gods onvoorwaardelijke liefde ervaren 
door mensen om mij heen, dichtbij en van wie ik het niet had verwacht. Een lief woord of 
gebaar werd als een warme deken als je het koud heb. Daar heb ik veel steun aan gehad en 
nu nog. 
 
Met een jaar ben je nog lang niet klaar met rouw.  
Door pastorale zorg heb ik ook veel ondersteuning mogen ontvangen, eerst persoonlijk en 
nu door de Rafaëlgroep, een lotgenotengroep voor rouwverwerking op initiatief van de 
katholieke kerken in Lingewaard en Overbetuwe, die zich nu de R.K. parochie H. Maria 
Magdalena noemen. 
In het begin was dat best heftig. Je hoort van elke deelnemer het leed en verdriet. Maar je 
kunt elkaar dan veel beter begrijpen. En hoe integer en liefdevol met je wordt omgegaan!  
Het bied mij veel troost en houvast zo met elkaar een stuk levensweg te volgen. 
 
Dit jaar zijn we met een klein groepje. Ik vind het jammer, dat mensen in deze elkaar minder 
vasthouden en een waardevolle kans op onvoorwaardelijke liefde laten liggen.  
 
Nieuwe groepen starten in oktober. 
 
Renate Roelofs  
 
Deelneemster Rafaëlgroep 2017-2018 
 


