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Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor ingeschreven hebt of (oud-) 

student bent. Eventueel afmelden per mail. 

Voltooid leven 
De afgelopen periode komt het thema weer terug: ‘recht op 
waardig sterven’. Een thema wat mij enorm aanspreekt omdat 
we – méér dan voorheen – geconfronteerd worden met de 
vergrijzing in onze samenleving. Mensen vereenzamen, willen 
niet afhankelijk worden,of kunnen géén zin meer geven aan het 
eigen leven en verlangen naar de dood. 

Wanneer de dood geïntegreerd zou zijn in ons leven, waren we 
niet zo bang, maar de dood is nog steeds een fenomeen om 
‘doodsbang’ voor te zijn. 

Op dit moment zijn er artsen die willen helpen bij het waardig 
sterven, maar er is een grote roep naar gecertificeerde coun-
selors die ook hun steentje willen bijdragen. 

Wellicht ligt hier een uitdaging voor het I.H.C.? 
  

 

Neem jij jezelf wel serieus, vroeg je.   

Neem ik mezelf wel serieus?   
Neem ik de ander serieus?  
Word ik serieus genomen?   
Voel ik me serieus genomen? 
Of niet?   
Hoe serieus ben ik dan?   
Wat is dat: serieus nemen, of niet serieus nemen.   
Serieus nemen is ‘als ten volle gemeend aannemen’;   
Ik meen het! Zeiden we vroeger,   
En dat betekende dat het echt waar was.  
Maar wat is echt? En wat is waar?   
Waar ligt de grens tussen echt en onecht, waar en onwaar,   
Tussen serieus en niet serieus?   
Dat blijft toch heel persoonlijk.   
En dat heeft dus te maken met mijn grens daarin.   
Omgeven door een grijs gebied.   
Durf ik de grens te verleggen?   
Tot voorbij de angst voor   
Het niet serieus genomen worden?   
Wat durf ik nog aan te nemen,   
En waar begint geloven in…?   
Zonder nog te weten wat echt is, wat waar is,  
Wat serieus te noemen is?   
Overgave aan   
Geloven in mijzelf.   
Mijzelf?   
Geloven in?   
De volgende stap.   

(overdenking door Marjolein)  

 

 

  

Congres rondom zelfhelend vermogen in 
Groningen 
Naast de plenaire bijeenkomst, kun je kiezen uit 13 workshops: allen 
gegeven door inspirerende internationale medische professionals, 
wetenschappers, psychologen en therapeuten over onderwerpen 
zoals zelfheling in de praktijk, biofeedback, mindfulness, weten-
schappelijk onderzoek, psycho-oncologie, PRI, en nog veel meer. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen per e-mail: integralep-
sychiatrie@lentis.nl of telefoon: 050 – 522 31 35 

Wanneer? 10 maart aanstaande. Waar? Congrescentrum Martini-
plaza te Groningen. 

Workshops 
Komende periode worden er drie workshops aangeboden, één door 
Willy Aarnoutse en één door Diana Kors, samen met Loek Knippels. 
Voor meer informatie raadpleeg dan onze website. 

Workshop I:  Sta eens stil bij jezelf,  o.l.v. Willy Aarnoutse.   

Klik hier voor informatie  

Workshop II:  Familie-opstellingen o.l.v. Loek Knippels en Diana 

Kors. Klik hier voor informatie 

Workshop III: creatieve workshop: (ont-) moet je zelf o.l.v. Diana 

Kors. Klik hier voor informatie 

Lezingen in mei – nu vastleggen!   

In mei zal Loek enkele centra aandoen tijdens zijn tour door 
Nederland. Klik hier voor locatie en data.  

 Symposium op 1 september 2010.   

Bij het versturen van deze Nieuwsbrief wachten we nog op 
bevestiging van Marinus Knoope en enkele workshopgasten. 
In de volgende Nieuwsbrief zal wél het volledige programma 
vermeld worden.  Reserveer alvast in je agenda.  

Zomerschool 2010.   

Een datum die je alvast kunt vastleggen om teleurstelling te 
voorkomen: zaterdag 17 juli tot zaterdag 24 jul a.s.. Een inten-
sief programma, ook toegankelijk voor externen. Klik hier voor 
informatie.  

Coachweek 20 – 27 maart a.s.: Vrijwilligers ge-
zocht als cliënten SPOED! 
De coach-week vindt plaats van zaterdag 20 – 27 maart aan-
staande en voor deze week zoeken wij drie vrijwilligers/sters 
die als cliënt deel willen nemen aan deze week o.l.v. onze 
studenten, die weer onder supervisie staan van de IHC-
trainers. Tot nu toe hebben we enkele mensen helaas moeten 
afwijzen omdat het thema/problematiek wél moet passen bin-
nen de normen van deze coach-week.Heb je interesse, bel 
dan onmiddellijk het secretariaat, de kosten zijn minimaal 
(260 Euro, volledig verzorgde week): 0497 – 64.31.12 / 
info@het-ihc.nl 

Kun je de Nieuwsbrief niet lezen, 

klik dan hier ! 



 


