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en opening expositie Dierbare verhalen                                                                                                                
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Wij, geestelijk verzorgers leven van verhalen.                                                                                                       

Luisteren naar verhalen is ons vak.                                                                                                                                 

Maar ook om het verhaal van deze mens die wij ontmoeten in perspectief te brengen met de 

verhalen van andere mensen en met de Grote verhalen van onze geschiedenis. 

Wat ik nu –als patiënt, als naaste of medewerker, meemaak, hebben anderen misschien ook al 

meegemaakt. Hoe zijn zij daarmee omgegaan? Waar vonden zij moed, kracht, troost? 

Veel verhalen die we horen in een ziekenhuis gaan over verlies. 

’n Mensenle en is een aaneenschakeling an erliessituaties.                                                                                    
Het begint al bij de geboorte en het houdt pas op als wij gestorven zijn. 

Verlies van de jaren en levensfasen, van een vertrouwde omgeving, maar ook van perspectief, van 

gezondheid, van vanzelfsprekende zaken als lopen, praten, eten, zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid, an erk, ’n partner, je ouders, je kind. 

22 mensen, patiënten, medewerkers, bezoekers brachten een kort verhaal over hun verlies in woord 

en beeld.                                                                                                                                                                   

15 ervan zijn nu geëxposeerd; de andere 7 ziet u afgewisseld in de komende tijd. 

Groepjes van verhalen en beelden leiden naar het hernieuwde stiltecentrum.                                          

Een plek waar mensen even op verhaal kunnen komen.                                                                                  

Zichzelf kunnen hervinden, troost en kracht zoeken in het ontsteken van een lichtje.                                          

Ook daar gaat het vaak over verlies, dat is geleden of dreigt.                                                                              

Soms vertrouwen de mensen daar hun verhaal toe aan het boek wat er ligt. 

Een stille ruimte midden van de hectiek.                                                                                                               

Voor patiënten, bezoekers, medewerkers.                                                                                                     

Rustpunt en ruimte voor emotie,zeker als er elders geen plek voor is. 

 

Deze stille ruimte en de expositie over jullie, onze verhalen willen we openen                                                     

met twee korte verhalen, verteld door Adri Bosch, verhalenmaker en luisteraar van zijn vak.                                                 

Paul Weijmans geeft er zijn muzikale vertaling aan. 

 


