Noem hun naam
“Al zie je het aan de buitenkant niet
altijd is er een intens stil verdriet.
Je zou verwachten
dat de tijd het zou verzachten.
Maar de wond zo diep geslagen
daarvan blijft de pijn
na jaren nog moeilijk te verdragen.
En al genieten we van het mooie
dat het leven ons geeft,
steeds is er de schaduw
omdat jij het niet meer met ons beleeft.”
auteur: anoniem
Stichting Zorg en Zelfdoding is vanaf 2013 actief, professionele
vrijwilligers voeren persoonlijke en groepsgesprekken met nabestaanden
die dierbaren door zelfdoding hebben verloren. Deze gesprekken zijn
broodnodig. Welkom zijn nabestaanden na zelfdoding in de brede zin van
het woord: familie, vrienden, collega’s, leraren, hulpverleners en
vertrouwenspersonen. Met elkaar en voor elkaar. U bent als nabestaande
welkom, onze activiteiten vindt u terug op onze website,
http://www.zorgenzelfdoding.nl/

‘Noem hun naam’ is een bundel van 30
gedichten voor en door nabestaanden,
verzameld en gebundeld door Jannie Schuit
en Vellah Colcher.
-uitgave 10 december 2010De uitgave -papieren versie- is voor € 10 te
bestellen via contact@zorgenzelfdoding.nl
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jaar geleden zijn wij begonnen
nabestaanden op de herdenkingsdag
een gedicht te sfureru aIs teken van
medeleve4 een gebaar van troost.

In verband met het beëindigen van
ons'werk' (opvang en begeleiding
van nabestaanden na een zelfdoding)
in Amsterdam, bieden wij u de
complete bundel gedichten aan. b
Indachtig de woorden uit het gedicht
van Gery den Otter: 'Noem hun naam'
en die van Brarn Vermeulen:
'Dood ben ik pas als jij me bent vergeten'
.

Dit boekje l«oam mede tot stand door een bijdrage aan
'Ypsilon Amsterdam e.o.'. Ypsilon is een oereniging aan
familieleden oan mensen met schizofrenie of een psychose.

Maar wij vergeten niet.

lannie Schuit, Vellah Colcher.
Omslagonfinerp : Hannie Verkruissen.
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