
Voor iedereen die met kanker  
wordt geconfronteerd

Ontmoetingsdag
Zin in leven?!
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Austerlitz

Schuilplaats bieden 
Schuilplaats zijn

Beleef de herkenning 
Regelmatig organiseren wij ontmoetingsdagen voor lotgenoten in de 
regio. Kleinschalige en laagdrempelige dagen waar we samen met het 
dagthema aan de slag gaan door te luisteren naar een inleiding en 
muziek, maar ook door ervaringen te delen, samen te lachen, samen 
verdrietig te zijn. Er is snel een band, herkenning, meeleven, begrip. 
Je mag je verhaal doen en bemoediging ontvangen door woorden van 
hoop, maar ook door het delen van wanhoop en pijn…

alskankerjeraakt
www.alskankerjeraakt.nl



De stichting Als kanker je raakt is een 
initiatief van Rita Renema-Mentink en
ds. Arie van der Veer (EO). Christenen, 
die vanuit eigen ervaring weten welke 
vragen en worsteling kanker met zich 
meebrengt.

Worstelen met zingeving

Ontmoetingsdag: Zin in leven?!

De confrontatie met kanker heeft een 
grote impact en roept veel levens- en 
zingevingvragen op. Vragen kunnen 
zich genadeloos opstapelen. Vragen 
over kwetsbaarheid, sterfelijkheid, over 
hoe nu verder? Waar kan je heen met 
je vragen: Waarom overkomt mij dit? 
Waar is God? Hoe pak ik het leven 
weer op? Hoe geniet ik van het leven? 
Je balanceert tussen gevoelens van 
zinloosheid, machteloos heid,  verdriet 
en tussen gevoelens van moed, 
verbonden heid en doorzettingskracht.

Voor wie?
Voor iedereen die met kanker en de 
lichamelijke gevolgen van kanker  
wordt geconfronteerd. Het leven is  
zo anders geworden. Dingen die ik 
vroeger belangrijk vond zijn minder 
belangrijk geworden. Ik mag weer 
allerlei dingen doen, maar ik hecht 
waarde aan allerlei andere zaken.  
Er zijn mensen weggebleven en 
 anderen zijn er bijgekomen.

Wil je ons initiatief steunen? Doneer online 
(voorkeur). Of maak je gift over naar 
bankrekening NL55RABO0160462576 
t.n.v. stichting ‘Als kanker je raakt’ te 
Hilversum.

Door wie?
De ontmoetingsdag wordt georgani-
seerd door de stichting Als kanker 
je raakt. De dag wordt geleid door 
Bouwina de Haan, de workshop wordt 
verzorgd door Wijnanda Heslinga.

Het doel?
Ontmoeting, (h)erkenning, (geloofs-)
bemoediging.

Kosten?  
Wij bieden deze dag gratis aan, 
maar maken zelf wel kosten. Het 
hoeft niet, maar je helpt ons met een 
vrijwillige bijdrage op banknummer: 
NL55RABO0160462576 t.n.v. 
stichting Als kanker je raakt o.v.v. 
ontmoetingsdag en datum.

Waar en wanneer?
5 november van 10.30 - 15.30 uur in 
Het Beauforthuis, Woudenbergse- 
weg 70, 3711 AB Austerlitz.

Aanmelden?
Ga naar www.alskankerjeraakt.nl en 
geef je op. We zien uit naar je komst!


