
        

 

 

 

Nadenken over hoe je je leven tot het einde wilt be-leven, 

wat het einde met je doet, je wensen en plannen 

bespreken; dat is nog geen gemeengoed. Daar is ruimte 

voor nodig. Die ruimte kunt u vinden in een dialoog-

bijeenkomst. 

 
Waar komt het initiatief vandaan? 
Er is een landelijk platform Coalitie Van Betekenis tot 

het Einde. De coalitiepartners, waaronder het 

Humanistisch Verbond, willen zich inzetten om mensen te 

ondersteunen om bewuster om te gaan met de laatste 

levensfase en het levenseinde. Dit initiatief wordt 

gesteund door het ministerie van VWS. 

 

Wat is een dialoogbijeenkomst? 

In een dialoog wisselen mensen ervaringen en ideeën uit. 

Een dialoog is dus geen debat of discussie. In een 

dialoogbijeenkomst komen mensen samen om van 

gedachten te wisselen aan de hand van vier vragen. Zij 

doen dit in een veilige en aangenaam kleine kring, onder 

begeleiding van een getrainde gespreksleider. Doordat u 

zichzelf uitspreekt en luistert naar anderen, komt u 

wellicht tot verdere inzichten, stappen of voornemens 

rondom de laatste levensfase. 

 

  

Hoe veilig is het? 
De groep is klein (5-8 deelnemers per bijeenkomst). 

Tijdens de bijeenkomst zijn de belangrijkste waarden:  

vertrouwen, wederkerigheid, respect, eigenheid, 

betrokkenheid en openheid. De gespreksleider bewaakt 

het proces, zodat ieder tot zijn/haar recht kan komen.  

 

Gespreksleider 
Uw gespreksleider is Charlotte Molenaar, zij is als 

humanistisch geestelijk begeleider werkzaam bij het 

Centrum voor Levensvragen en A Piece of Sense 

(Amsterdam). Zij is via de coalitie Van Betekenis tot het 

Einde opgeleid als gespreksleider en kan, indien 

wenselijk, individueel een gesprek met u voortzetten. 

 

Wat levert het me op? 
U wordt uitgenodigd om uw verhaal te doen, kennis te 

maken met anderen en te luisteren. Wellicht neemt u 

hierna de drempel om er met uw dierbaren over te 

spreken. Of wilt u iets gaan ondernemen of vastleggen. 

Dat geeft nu rust en later de ruimte om de laatste 

levensfase echt te beleven.  

“Spreken over de dood  

is spreken over onze kwetsbaarheid.” 
 



        
 

 
Wanneer is de bijeenkomst? 
U kunt kiezen uit de volgende data: 

 

Maandag 15 januari 2018 13.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 6 februari 2018 10.00 – 12.30 uur 

Maandag 19 maart 2018 13.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 10 april 2018 10.00 – 12.30 uur 

 

Locatie 
Humanistisch Verbond  

Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam  

Zaal: Erasmus (3e en 4e verdieping, lift aanwezig) 

 

Aanmelding: 
Per email: charlotte@apieceofsense.nl    

Per telefoon: 06-50839685 

 

Vermeldt duidelijk uw naam, de datum waarop u komt, 

uw telefoonnummer en uw mailadres. 

 

Er zijn géén kosten aan verbonden.  

Ook de koffie/thee is inclusief. 

 

Aanmelding is echt nodig i.v.m. het beperkt aantal 

plaatsen per bijeenkomst. 

 

Van Betekenis    

tot het Einde 
 

Dialoogbijeenkomst 
Spreken over de dood en de fase ervoor 

is spreken over het leven. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Lees verder over de ruimte die 

een dialoogbijeenkomst kan bieden. 
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