Uitnodiging
Titel: Leven na Verlies,
Hoe kan je mensen daarbij helpen ?
Met deze titel: houdt prof. Dr. Manu Keirse een lezing over rouwverwerking tijdens een
bijeenkomst op zondag 2 oktober in het Rouwcentrum Monuta-Innemee te Den Haag.
Manu Keirse is klinisch-psycholoog en doctor in de medische wetenschappen.
Hij werkte als directeur patiëntenzorg in de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en als
hoogleraar verliesverwerking aan de Faculteit der Geneeskunde van de Katholieke
Universiteit te Leuven. Hij was kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid in
België
Zijn bekendste boeken zijn “Patiëntenbegeleiding”, bekroond met de Glaxo-prijs voor
wetenschappelijke publicaties en “Zwangerschap” bekroond met de Henri Jaspar-prijs
voor de kinderbescherming.
Zijn boek “ Helpen bij Verlies en Verdriet” heeft Keirse geschreven voor een zeer brede
groep van geïnteresseerden die hulp en ondersteuning willen bieden aan mensen in
verdriet. Het werd in Polen bekroond met de Feniksprijs omdat het in Polen de dood uit
het taboe heeft gehaald.
Het is een gids voor het gezin en hulpverlener als men geconfronteerd wordt met
overlijden van een dierbare.
In Nederland geniet hij grote bekendheid vooral vanwege zijn boeiende manier van
spreken over een moeilijk onderwerp als rouw.
Deze middag is bedoeld voor nabestaanden, die persoonlijk betrokken zijn op het
onderwerp en voor vrijwilligers en professionals die zich met rouwverwerking- en
begeleiding bezig houden.
Na de lezing is er gelegenheid om elkaar en de spreker tijdens een borrel informeel te
ontmoeten.
Samenwerking:
Deze middag wordt georganiseerd door Monuta-Innemee en het Landelijk Platform
voor Rouw en Spiritualiteit. Het Platform is opgericht door lifecoach Paul Stolwijk te
Den Haag.
Deze lezing is GRATIS toegankelijk. Ook consumpties worden u gratis aangeboden.
Aanmelden is noodzakelijk vanwege beperkt aantal beschikbare ( 100 ) plaatsen.
Herdenking:
Bij aanvang van de lezing kunnen de aanwezigen met een herinneringsster een
boodschap meegeven aan een dierbare overledene.
Locatie:
Uitvaartcentrum Monuta-Innemee, Laan van Eik en Duinen 38 ( ingang begraafplaats Oud
Eik en Duinen ) te Den Haag 14. 00 uur - 17.00 uur.
Inloop van 14.00 uur– 14.30 uur. Het programma begint exact om 14.30 uur.
Aanmelden
Per email: p.stolwijk@online.nl opgave voor vrijdag 30 september 2016
Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan wordt u op een wachtlijst
gezet.

