
Beweging van barmhartigheid 

Barmhartigheid: met een warm hart  

omzien naar een arm hart. 

 

De zeven werken van barmhartigheid 

1. de hongerigen te eten geven 

2. de dorstigen te drinken geven 

3. de naakten kleden 

4. de doden begraven 

5. de vreemdeling opnemen 

6. de zieken bezoeken 

7. de gevangenen bezoeken 

 

------------------------------------------------------- 
 

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een  

project van nabije en kleine hulp aan 

 mensen door vrijwilligers. 

De hulp wordt gegeven aan alle mensen van  

welk geloof of ras of kleur of status dan ook. 

De Hulpdienst Diakonie Veghel wordt 

georganiseerd vanuit de kerken van Veghel. 
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HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL 
 

 

STEUNPUNT 

ROUWBEGELEIDING 
• stimuleren en ondersteunen van 

rouwbegeleiding in de parochies 

• organiseren van cursussen voor 

bezoekers en bezoeksters van 

rouwenden 

• aanbieden van lotgenotengroep 

voor rouwenden 
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Rouwen 

 

Wanneer iemand een mens, met wie hij/zij 

erg verbonden was, verliest aan de dood, 

komt er een tijd van rouwen. Rouwen is hard 

werken. Niet voor niets heet het proces 

rouwverwerking. 

Steun bij de rouwverwerking is vaak nodig en 

vrijwel altijd heel welkom. De verhalen over 

de overledenen mogen steeds weer worden 

verteld. Alle vragen mogen worden gesteld. 

De bezoek(st)er kan tips geven, eventueel 

doorverwijzen naar anderen, maar vooral de 

rouwende gelegenheid geven om te mogen 

rouwen. Altijd staat de rouwende centraal. 

 

Rouwbegeleiding 

 

Het bezoeken van rouwenden is in de eerste 

plaats een taak en verantwoordelijkheid van 

de eigen parochie. Het Steunpunt Rouw-

begeleiding kan de nodige ondersteuning 

bieden bij deze taak. 

 

Koffie-ochtend 

 

Eenmaal per jaar, in oktober, is er een koffie-

ochtend voor rouwenden in het parochie-

centrum van de Lambertusparochie in 

Veghel. De ochtend wordt georganiseerd 

door het Steunpunt Rouwbegeleiding. Tijdens 

deze ochtend wordt  ook informatie gegeven 

over deelname aan de Gespreksgroep 

Lotgenoten waarvoor een aparte gele folder 

beschikbaar is.  

 

 

 

Gespreksgroep Lotgenoten 

 

In gesprek gaan met lotgenoten betekent vaak 

herkenning: een half woord kan genoeg zijn 

om te begrijpen wat iemand doormaakt. 

Bovendien zijn er teksten, nuttige tips en 

verhalen die bemoedigen. Vanuit de bege-

leiding en vanuit de groep is er erkenning en 

bevestiging, waardoor het rouwproces beter 

kan verlopen. 

Wanneer er behoefte is om te komen tot zo’n 

gespreksgroep van rouwenden, worden vanuit 

het Steunpunt 10 bijeenkomsten georgani-

seerd van maximaal 9 personen. De 

onderwerpen die aan bod komen, zijn steeds 

afhankelijk van de vragen in de 

gespreksgroep. De gespreksgroep staat open 

voor iedereen. 

 

Vragen en contact 

 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact 

opnemen met de Hulpdienst Diakonie 

Veghel. De telefonist(e) leidt uw vraag door 

naar het Steunpunt Rouwbegeleiding. 

 

Hulpdienst Diakonie Veghel 

Burg. De Kuijperlaan 1, 

5461 AA Veghel 

 

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag 

tussen 9.00 uur en 11.00 uur; 

alle dagen tussen 19.00 uur en 22.00 uur 

tel. 0413 – 35 22 32 

Hulpdienst Diakonie Veghel
Burg. De Kuijperlaan 1,

5461 AA Veghel

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
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