
‘Verlies dat de tijd
door tweeën breekt’
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LEZING DOOR LAMMERT KAMPHUIS

LEZING DOOR JAAP BRESSERS

LEZING DOOR GEERTEKE VAN LIEROP

WOENSDAG 29 JANUARI 2020 • 20.00 UUR

WOENSDAG 15 APRIL 2020 • 20.00 UUR

‘You Only Die 
Once’

WOENSDAG 11 MAART 2020 • 20.00 UUR

‘De glimlachtest’



Marij Coolen

Lezingen voorjaar 2020
In het voorjaar van 2020 organiseert Crematorium Tilburg
en omstreken i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-
Brabant, drie lezingen over sterven, verlies & rouw.

De lezingen hebben als doel nabestaanden, hulpverleners
en andere belangstellenden te informeren over de enige
zekerheid die een mens heeft: doodgaan. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant informeert over
de zorg in de laatste levensfase. Daarnaast organiseert het
Netwerk cursussen over palliatieve zorg voor professionals 
en vrijwilligers. Voor meer informatie: www.zorgnetwerkmb.nl 

‘You Only Die Once’
Stil staan bij sterfelijkheid

Lezing door Lammert Kamphuis

Van één ding in ons leven kunnen we zeker zijn: we gaan er een keer aan. Daar denken we liever niet te 
veel aan, omdat het de sfeer zo verpest. Maar dat zou wel eens een grote vergissing kunnen zijn!
We kunnen volgens veel filosofen de zekerheid van de dood ook gebruiken om ons leven vandaag zo 
mooi mogelijk te leven. Tijdens deze interactieve lezing word je op een ontspannen manier uitge-
daagd om stil te staan bij sterfelijkheid. Daarnaast onderzoek je met de andere deelnemers hoe de 
houding ten opzichte van de dood per cultuur en tijd verschilt. Aan het eind van de lezing keer je met 
een verfriste blik op de dood huiswaarts. 

Lammert Kamphuis is filosoof en veelgevraagd spreker op congressen en festivalpodia; hij spreekt 
bijvoorbeeld al 6 jaar achter elkaar op Lowlands. Ook geeft hij regelmatig workshops voor organisaties 
en bedrijven en verschijnt in de media. Daarnaast is hij als hoofddocent verbonden aan The School 
of Life Amsterdam. In al zijn werkzaamheden onderzoekt hij samen met het publiek hoe de filosofie 
ons verder helpt in alledaagse thema’s. In juni 2018 kwam zijn tweede boek uit: ‘Filosofie voor een 
weergaloos leven’. 

www.lammertkamphuis.nl
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Aanmelden
Deelname aan de lezingen is gratis. U kunt zich
aanmelden tot en met de dag vóór de lezing.
Aanmelden kan via e-mail: info@zmbr.nl.
Voor meer informatie: 013 465 73 55. 
De lezingen worden gehouden in één van de
afscheidslocaties in het Afscheidspark van Tilburg en
omstreken, aan de Karel Boddenweg 5 en 7 in Tilburg.



‘Over verlies dat de tijd in tweeën breekt’
Verhalen die een brug slaan naar troost en hoop

Lezing door Geerteke van Lierop

In de zomer van 2016 kwam de liefde van spreker, coach en actrice Geerteke van Lierop door verdrinking
om het leven. Een onverwachte dood die haar blik op het leven en de tijd voorgoed veranderd heeft. 
In haar goed ontvangen debuut ‘Een zee van glas’ beschrijft ze hoe de tijd stil kwam te staan na dit verlies
en de grote levenskracht die erop volgt. Het verdriet biedt paradoxaal genoeg ook nieuwe kansen. In verlies 
schuilt onverwachte schoonheid. Toevallige ontmoetingen met vreemden geven haar het gevoel niet alleen
te zijn. Kunst toont de kracht van de verbeelding en biedt haar kans op een nieuw perspectief. Ook laat
Geerteke zien dat onze omgang met de dood vaak ongemakkelijk is, terwijl verlies onlosmakelijk
verbonden is met het leven. Zo krijgt rouw niet de ruimte en aandacht die het nodig heeft.

www.geertekevanlierop.nl

‘Geerteke opent met ‘Een zee van glas’ je blik naar mensen in verdriet. Het is een uitnodiging om stil te staan bij hoe je
een mens voor mensen kunt zijn in de donkere uren van het leven.’ - Manu Keirse, emeritus hoogleraar verlies KU Leuven.
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‘De Glimlachtest’
Doe het eens anders

Lezing door Jaap Bressers

Jaap laat zien hoe jij op jouw manier het verschil kan maken en daarvoor hoef je zeker niet hard(er) te gaan 
werken. Doe de glimlach-test: gaan je mondhoeken krullen van wat je doet? Dan kun je ook de meeste toe-
gevoegde waarde leveren. Gewoon door anders te kijken en te doen. Doorbreek het bekende ‘We doen het 
altijd zo’. Want door op routine te blijven draaien, is er geen ruimte om te kijken naar hoe je op een simpele 
manier waarde kan toevoegen. Doe het eens anders. Niet omdat de oude manier verkeerd was, maar mis-
schien omdat het in de huidige tijd wel beter, leuker of met meer toegevoegde waarde kan. 

Jaap Bressers (1983) heeft van jongs af aan een doel: alles uit het leven halen. Aanvankelijk doet hij dat door 
het liefst zo hard mogelijk te werken om zijn droom te verwezenlijken: topmanager worden na zijn studie 
Internationaal Management. Op zijn 21e verandert alles. Een frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwars-
laesie. Na een zware revalidatieperiode besluit Jaap zijn leven een totaal andere draai te geven.

www.jaapbressers.nl
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