Als er iemand sterft, dan is dat vaak heel verdrietig.
Je moet afscheid nemen van iemand die je goed kende
en van wie je hield. In dit boekje lees je over wat er
allemaal gebeurt als er iemand dood is gegaan.
Maar het is ook een herinneringsboek, waarin je kunt
tekenen, schrijven en dingen kunt inplakken. Zo zul je
degene die is overleden nooit vergeten.
Corine de Jong is christen en heeft een eigen uitvaartonderneming.
Ze weet vanuit haar werk hoe belangrijk het is om kinderen te
betrekken en te begeleiden bij het afscheid van een dierbare. Zij
reikt kinderen én hun ouders graag dit boek aan om samen in
gesprek te gaan in een periode van verdriet en rouw.
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Wie je was
Je bent natuurlijk heel verdrietig nu er iemand is doodgegaan van wie je veel hield.
Misschien gingen jullie weleens samen ergens naartoe of speelden jullie samen.
Weet je, eigenlijk is het mooi als je verdrietig bent. Dat klinkt natuurlijk vreemd, maar als
je verdrietig bent dan betekent dit dat je veel van iemand houdt.
En ook als er iemand is doodgegaan, blijf je altijd van die persoon houden. Want die
heeft voor altijd een plaatsje in je hart!
Om alle mooie herinneringen nooit te vergeten, kun je erover schrijven of tekenen.
Misschien heb je ook wel mooie foto’s, of kun je daarom vragen aan je papa of mama.
Die kun je dan ook inplakken in dit boek.
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Hier schrijf of
teken ik hoe ik je
kende en wat wij
samen deden.
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Deze foto(‘s) vind ik leuk van jou:
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Zo stil
Nadat iemand is doodgegaan wordt de dokter gebeld. Die moet goed controleren of
iemand echt dood is. Daarna gaat de dokter papieren invullen en belt de familie de
uitvaartverzorger. Dat is iemand die alles gaat regelen voor de begrafenis.
Mijn opa had al lang last van zijn hart
en is toen overleden aan een hartstilstand.
Ik kwam van school en ik zou gaan spelen bij een vriendin.
Toen zei de moeder van het vriendinnetje:
‘Ga maar even naar je pa.’ Dus ik naar pa en hij zei:
‘Opa is overleden’, en toen moest ik huilen.
Fenna (11 jaar)

Ik was de eerste paar uur vrij van school,
toen mijn vader opeens van zijn werk naar huis kwam
en toen vertelde hij het.
Ik was erg boos!
Nada (14 jaar)
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