
Herdenkingsviering
KU Leuven
Op woensdagavond 7 november 2018 herdenkt 
de universitaire gemeenschap zijn overleden 
studenten en personeelsleden met woorden, 
muziek, stilte en een roos voor elk van hen... 

7 november 2018 om 18.30 uur.
Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof Leuven 

Meer informatie bij Ann Verscuren of  
Jacques Haers.  
ann.verscuren@kuleuven.be of + 32 16 32 55 85
jacques.haers@kuleuven.be of + 32 16 32 38 03

Light a Candle
Voor wie, voor wat wil jij je kaarsje aansteken?

We denken aan hen die we missen en aan hen 
die licht en steun kunnen gebruiken. Op deze 
kaarsjesavond in het centrum van Leuven én 
op UZ Leuven campus Gasthuisberg zorgen we 
voor lichtjes in het donker, lichtjes als herinne-
ring, lichtjes om bij stil te staan. 

Dinsdag 30 oktober 2018 
18 - 20 u.: UZ Leuven campus Gasthuisberg  
20 - 22 u.: Grote Markt, Leuven
Gratis kaarsjes beschikbaar

Meer informatie: upar@kuleuven.be

Verder met verlies
2018-2019

Jij bent onvergetelijk geworden
in mijn leven.

Ik zal heimwee naar je hebben.
Ik had je langer willen vasthouden.

Je blijft een litteken 
in mijn bestaan.

Je blijft ook een teken
van liefde in mijn leven.

Je zal altijd met mij meegaan,
jij onzichtbaar nabij.

NAAR MARINUS VAN DEN BERG

het aanbod ‘rouwzorg’
van de Universitaire Parochie

UNIVERSITAIRE 
PAROCHIE

Tiensestraat 124 bus 5003
3000 LEUVEN, België

tel. + 32 16 32 55 85
up@kuleuven.be

www.kuleuven.be/up
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Verder met verlies 
Infoavond
Ik wou gewoon mijn dochter vergezellen naar deze 
avond, maar ging buiten met het gevoel dat ik zelf ook 
deugd zou kunnen hebben aan zo´n groep.
 ELS, 52 JAAR

Voor de zevende keer organiseert UP twee lotgenoten-
groepen voor mensen in rouw: Samen Verder en An-
ders Vasthouden. Heel wat mensen beleven deugd aan 
zo´n groep, maar vaak is de stap groot en weet men niet 
wat ervan te verwachten. Met deze avond hopen we de 
drempel te verlagen: u proeft de sfeer op UP, maakt 
kennis met de begeleiding en hoort onze visie op ‘rouw’. 
In woord en beeld wordt duidelijk hoe de vijf bijeenkom-
sten van een lotgenotengroep verlopen. Daarenboven 
vertellen enkele deelnemers van afgelopen jaren over 
hun ervaringen.
Je kan een kop koffie of thee drinken, vragen stellen en 
snuisteren in boeken rond verlies. Welkom, jij die ver-
driet hebt, welkom jij die gewoon geïnteresseerd bent. 
De avond is gratis en verplicht je nergens toe.

INFO
Alle informatie kan je vinden op www.uprouw.be.

DATUM
Dinsdag 23 oktober 2018 van 19.30 tot 22 uur.

LOCATIE
UP, Grote zaal, Tiensestraat 124, 3000 Leuven

CONTACT
Aarzel niet om contact op te nemen als je vragen hebt.
Per mail via ann.verscuren@kuleuven.be
+ 32 16 32 55 85 (via secretariaat in de voormiddag)

INSCHRIJVEN
De avond is gratis.
Wel graag inschrijven vóór 18 oktober 2018
via www.uprouw.be of telefonisch via het secretariaat.



Samen Verder
Lotgenotengroep voor jongeren in rouw
Mijn eigen ‘land van rouw’ tekenen, en dan van de ande-
ren horen dat ze die kwaadheid, angst en eenzaamheid  
herkennen. Dat was wat ik nodig had.
 EVA, 22 JAAR

Je voelt je soms verloren, want je hébt iemand verloren: je 
vader of moeder, broer of zus, je lief of vriend(in), oma of 
opa, medestudent of kotgenoot… Het gebeurde plots of het 
was lang verwacht. Was het een ongeluk, ziekte, of zelfdo-
ding? Lang geleden of nog maar net gebeurd? 

De wereld draait verder, maar hij is wezenlijk veranderd. 
Ook jij bent misschien anders geworden of je voelt een 
kloof met je vrienden.

Vijf avonden komen we samen met lotgenoten. We vertel-
len en luisteren, maar werken ook met een filmpje, muziek, 
gedichten, ‘herinnerdingen’, een verhaal, babbeltjes per 
twee… In een kennismakingsgesprek ‘live’ of via de tele-
foon kan je beslissen of dit iets voor jou is

Anders Vasthouden
Lotgenotengroep voor volwassenen in 
rouw
Hier kunnen we praten over wie we zo missen; daar is in  
‘de buitenwereld’ vaak zo weinig ruimte voor. De warmte  
en het begrip van deze groep zijn een groot geschenk. En we 
hebben ook kunnen lachen. 
 PAUL, 65 JAAR

‘Je moet loslaten’, hoor je vaak zeggen, maar dat is nu net wat 
je niet wil. Jij wil vasthouden, bewaren, herinneren, jezelf ver-
binden met diegene die je mist. Lotgenoten herkennen dit en 
weten ook als geen ander hoe verdriet een ‘ongewilde tocht is 
naar alle uithoeken van de ziel’.

We komen vijf avonden samen met maximum acht mensen. 
Vooraf kan je in een individueel gesprek kennis maken met de 
begeleidster en beslis je zelf of deze groep iets voor jou is.

Rituelen kunnen helen
Een aanbod op maat voor KU Leuven 
Zijn overlijden was een schok. Na enkele weken wilden we 
vanuit de faculteit een herdenkingsmoment houden voor 
familie en studenten. Gelukkig konden we de hulp van UP 
inroepen; zij zorgden voor een ‘lijn’ in onze ideeën.

 MEDEWERKER BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Jammer genoeg kan het ook op uw faculteit, hogeschool of 
dienst gebeuren: een student of medewerker overlijdt. Weken 
of maanden erna kan er behoefte zijn om nog ‘iets te doen’.

UP kan mee zoeken om dit ‘iets’ vorm te geven, voor te 
bereiden en, indien gewenst, te begeleiden. Enkele mo-
gelijkheden:
•  Een herdenkingsmoment met getuigenissen,  

muziek, tekst/gebed, symbolen
•  Een gespreksmoment rond het overlijden én het leven 

van *
• Een workshop waarin ieder op een creatieve manier  

aan de slag gaat

Meer info en kennismakingsgesprek bij:
ann.verscuren@kuleuven.be
+ 32 16 32 55 85 (via secretariaat in de voormiddag)
Zie ook www.uprouw.be

DATA  dinsdagen  
 27 november 2018, 11 december 2018,
 19 februari 2019, 12 maart 2019 en  
 2 april 2019,
 telkens van 19.30 tot 22 uur.

PRIJS  € 20 voor het geheel

LOCATIE  UP, Tiensestraat 124, 3000 Leuven

Er is een vrijblijvende infoavond op  
dinsdag 23 oktober 2018

Meer info en kennismakingsgesprek bij:
ann.verscuren@kuleuven.be
+ 32 16 32 55 85 (via secretariaat in de voormiddag)
Zie ook www.uprouw.be

DATA  dinsdagen  
 4 december 2018, 18 december 2018,  
 22 januari 2019, 26 februari 2019,  
 19 maart 2019, 
 telkens van 19.30 tot 22 uur.

PRIJS  € 50 voor het geheel

LOCATIE  UP, Tiensestraat 124, 3000 Leuven

Er is een vrijblijvende infoavond op  
dinsdag 23 oktober 2018

Meer informatie bij
Ann Verscuren of Jacques Haers

•  ann.verscuren@kuleuven.be of
 + 32 16 32 55 85

•  jacques.haers@kuleuven.be of
 + 32 16 32 38 03


