
ONTMOETINGSPUNT VERLIES
Heb je een naaste verloren, een scheiding meegemaakt, ben je  

je baan kwijt of is je gezondheid niet meer wat het was? Er zijn 

verschillende soorten verlies, die allemaal een enorme impact  

op je leven kunnen hebben. Bij het Ontmoetingspunt Verlies kun 

je terecht voor een luisterend oor en het delen van ervaringen. 

Loop gerust langs, onze vrijwilligers en professional staan voor je 

klaar en de toegang is gratis.

Wij  
staan voor  

je klaar!



VERLIES
Wanneer iemand overlijdt 

kom je als nabestaande in 

een rollercoaster terecht.  

Er moet van alles geregeld 

worden en je krijgt veel  

aandacht van de mensen  

om je heen. 

Pas na verloop van tijd verstomt de 

drukte en komt de klap van het ver-

lies pas echt binnen. Juist dan is er 

vaak behoefte aan contact, het liefst 

met lotgenoten.

Verlies treedt niet alleen op bij het 

overlijden van een dierbare; ook een 

scheiding, of het verlies van je werk 

kan impact op je hebben. Ook dan 

is het fijn te kunnen terugvallen op 

het luisterende oor, advies en de  

hulp van lotgenoten.

Activiteiten 

Het Ontmoetingspunt Verlies 

vindt twee keer per maand plaats in  

de leeskamer van Bibliotheek Forum  

Zoetermeer. Op vrijdagen zijn we van  

10.00 tot 12.00 uur en op zondagen van  

14.00 tot 16.00 uur aanwezig.

FEBRUARI  

Zondag 6 februari

Vrijdag 18 februari

MAART 

Zondag 6 maart

Vrijdag 18 maart

APRIL  

Zondag 3 april

Vrijdag 15 april

MEI  

Zondag 1 mei

Vrijdag 13 mei

Zondag 29 mei

JUNI  

Vrijdag 10 juni

Zondag 26 juni

SEPTEMBER 

Zondag 4 september

Vrijdag 16 september

OKTOBER 

Zondag 2 oktober

Vrijdag 14 oktober

Zondag 30 oktober

NOVEMBER 

Vrijdag 11 november

Zondag 27 november

DECEMBER 

Zondag 11 december

Vrijdag 30 december

Gratis
toegang

Meer informatie over de  

activiteiten kun je vinden op: 

www.bibliotheek-zoetermeer.nl

 079 - 34 38 200          

      


