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Hoe wil jij herinnerd worden?
Ontdek wat belangrijk is in jouw leven en wat
anderen zich later van jou kunnen herinneren.
Volg de workshop!

Info en aanmelden via:
najade-uitvaarten.nl/workshop

Hoe wil jij herinnerd worden?
workshop

Zet jouw stap van denken naar durven!
Ontdek wie of wat écht van betekenis is in
jouw leven en wat jij belangrijk vindt dat
anderen zich later van jou herinneren.

In de workshop ‘Hoe wil jij herinnerd worden?’
ga je op interactieve en creatieve wijze aan de
slag met de beantwoording van deze
belangrijke vraag. Je haalt herinneringen op,
je deelt je gedachten en ervaringen vandaag
de dag en benoemt je toekomstdromen.
Je maakt een mooi, persoonlijk werkstuk.
…“Herinner je de geur van schoon
wasgoed? Hoe je schommelde in de
speeltuin? Je eerste verliefdheid?
Welke stommiteiten je hebt begaan?
Wat mag niet vergeten worden?
Werk je leven en toekomstdromen uit
in je eigen boek”...
Maak een herinneringsboek
Je gaat naar huis met een herinneringsboek
waarin je je leven lang kunt blijven werken.
Een boek voor jezelf en om ook aan anderen
te laten zien zodat zij weten wat jij belangrijk
vindt en hoe jij herinnerd wil worden.

De workshop wordt geleid door Irene van
Dongen, zelfstandig uitvaartbegeleider. Ze geeft
je tips hoe je de dingen die voor jou belangrijk
zijn kunt vertalen, in een persoonlijke wens bij
jouw afscheid.
…“Een herinneringsboek verbindt je
met de mensen om je heen.”…
Deelnemen? Schrijf je in!
De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten
waarin je onder deskundige begeleiding werkt
in een groep van maximaal 8 personen.
Wanneer: 24 januari, 31 januari en 14 februari
van 20.00-22.00 uur.
Waar: Meerkolstraat 21 in Nijmegen
Prijs: 55,00 euro, voor drie bijeenkomsten
(inclusief materialen, drankjes en hapjes)
Inschrijven: najade-uitvaarten.nl/workshop
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