
De dood weer tot leven wekken.

STUDIEDAG VOOR IEDEREEN DIE  
VAN STERVEN EEN VERBINDEND  

GEBEUREN WIL MAKEN. 

ANDERS STERVEN

                  

                VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022 
                    Damiaancentrum 
                       Sint Antoniusberg 5 
                             3000 Leuven

  
  INSCHRIJVEN 
  vóór 5 november 2022 
  door te mailen naar vlbm@ccv.be 
  015 29 84 53 
  met vermelding van uw naam, adres en  
  telefoon- en/of gsmnummer.
  Kostprijs: 15 euro (broodje inbegrepen) 
  Betalingsverzoek volgt na inschrijving

  ADRES 
  Damiaancentrum 
  Sint-Antoniusberg 5 
  3000 Leuven

  Parking en bereikbaarheid 
  Parkeergelegenheid op de speelplaats van  
  het Drievuldigheidscollege  (binnenrijden langs  
  ingang aan Sint Antoniusberg – vlak aan de  
  St. Jozefkerk) 

VOOR WIE?
Pastoraal benoemden en aangestelden, 
leden van zone- en parochieploegen, 
voorgangers in uitvaarten, 
pastores en vrijwilligers in ziekenhuizen 
en woonzorgcentra, 
ziekenbezoekers (al dan niet in Samana-verband), 
uitvaartverzorgers, 
verpleegkundigen,… 
en iedereen die van sterven een verbindend  
gebeuren wil maken. 



  9.30 u.       Onthaal  
 
 10.00 u.       Het sterven terug aan de mensen geven   
                       Frans Schoovaerts, diaken  
 
 10.30 u.        Afscheid dat verbindt.  
                       Praten over het levenseinde.   
                       Hilde Ingels, Oprichter en inspirator  
                       van ‘Amfora’ en auteur van het boek  
                       ‘Afscheid dat verbindt’ 
 
 12.30  u.       In gesprek met Hilde Ingels 
                        (vragen, suggesties, …) 
 
  13.00 u.       Broodjes en koffie 
 
  13.45 u.       Op Eigen Wijze 
          Sandra De Haes, 
                       uitvaartverzorging ‘Op Eigen Wijze’ 
 
  14.45 u.       In gesprek met Sandra De Haes  
 
  15.15 u.       ZiSteRo : een initiatief van het vicariaat 
                        Vlaams-Brabant en Mechelen 
 
  15.30 u.       Nog even napraten bij een koffie of zo 

P

DAGPROGRAMMAAFSCHEID DAT VERBINDT.  
Praten over het levenseinde 

Sterven als sociaal en familiaal gebeuren is goeddeels 
weg. De verbindende context waarin het sterven samen 
‘beleefd’ werd is er niet meer.
Sterven gebeurt vaak in gemedicaliseerde, hoog-
technologische contexten waarin deskundigheid centraal 
staat en er maar weinig plaats is voor inbreng van  
degenen die achter blijven.
Ook nà de dood zijn er deskundige uitvaartverzorgers  
die alles uit handen nemen.
En zo zijn sterven en dood ontstolen aan de mensen.
Toch kan het ANDERS. 
In de vormingsdag exploreren we de mogelijkheden om 
van het sterven een verbindend gebeuren te maken…  
een onschatbaar geschenk voor wie achter blijft.
Afscheid nemen is een relationeel gebeuren dat (op)
nieuw leven doet ontstaan en zo als het ware de dood  
tot leven wekt. 
Vanuit getuigenissen van mensen met veel ervaring in  
het veld ontdekken we hoe het sterven weer aan de  
mensen kan gegeven worden.

P

 Hilde Ingels 
 Hilde Ingels  is docent, journalist en verhalenverteller. 
 In haar boek Afscheid dat verbindt, praten over het  
 levenseinde (Lannoo, 2020) geeft ze taal en woorden   
 aan de verhalen van mensen die het einde van hun  
 leven naderen. Vanuit de vew Amfora tekent Hilde 
 eindelevensverhalen op, werkte ze mee de Verbind- 
 doos uit en geeft ze trainingen over dit thema aan 
 mensen die werken in de (palliatieve) zorgsector  
 en de ouderensector.


