
STERFELIJK zijn we allemaal. Natuurlijk probeer je de 
DOOD zo lang mogelijk uit te stellen. Maar ben je ook 
op de DOOD VOORBEREID op het moment dat die zich  
- vroeg of laat - aandient?  
 
Het is van belang om BEWUST SAMEN te LEVEN met de 
DOOD: na te denken en te praten over je wensen, voor 
als het zover is. 
 
Dat maakt het voor zorgverleners en naasten gemakke-
lijker om de door jou GEWENSTE ZORG te verlenen. 

In heel Limburg zijn 
er rondom dit thema  
in OKTOBER en  
NOVEMBER tal van  
ACTIVITEITEN.  
 
In NOORD-LIMBURG 
zijn die op: 8, 17 en 
27 oktober en 3 en 27 
november. 

BETER SAMEN•LEVEN 

Meer info? 
Zie de QR-
code

MAAND 

VAN DE  

PALLIATIEVE ZORG 

 LIMBURG MET DE DOOD

Buurtzorghuis hospice Doevenbos is een mooie, rustige 
en sfeervolle plek voor mensen in de laatste levensfase.  
 
Wilt U graag een kijkje komen nemen dan bent U wel-
kom  
op zaterdag 8 oktober vanaf 10 uur.  
 
Aanmelden kan per mail via: opendag@doevenbos.nl 
Bezoekadres: Doevenbosweg 4, 5961 MB Horst

8 oktober 

Open Dag Hospice Doevenbos, Horst

8 oktober 

Open dag Hospice Zenit en VPTZ, Venray  

 
Hospice Zenit in Venray organiseert in samenwerking 
met VPTZ (vrijwilligers Palliatieve en terminale Zorg) 
Noordelijk Noord-Limburg een inloopmiddag. 

 
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen en 
vragen te stellen aan de medewerkers.  

 
Tijdstip: zaterdag 8 oktober, van 13.30 tot 15.30 uur. 
Bezoekadres: Hoenderstraat 95-E, 5801 CJ Venray.

17 oktober  

Café Toon Doodgewoon, Venlo 

Lezing ‘Positieve Gezondheid’,  

Spreker: vml. kinderarts Ton Haagen

Ton Haagen, voormalig kinderarts en implementatie-
coach Positieve Gezondheid, geeft op 17 oktober, in 
het kader van Café Toon Doodgewoon, een lezing in 
het Gemeenschapshuis in Kepel, Kerkstraat 27 in Pan-
ningen.  
 
‘Positieve Gezondheid’ is een bredere kijk op gezond-
heid, uitgewerkt in zes dimensies en is een gedachte-
goed dat goed aansluit bij de palliatieve fase.  
Als je weet dat je niet meer beter wordt, heb je niet 
alleen medische zorg nodig, maar gaat het ook over 
hoe je de laatste fase van je leven zo goed mogelijk in 
kunt richten.  
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, 
het gaat over betekenisvol leven tot het levenseinde. 
 
Tijdstip: maandag 17 oktober om 19.30 uur. 
Bezoekadres: Kerkstraat 27, Panningen. 
Aanmelden via: npz@viecuri.nl 

27 oktober  

Lezing ‘Bijna-doodervaringen’, Venlo 

Spreker: vml. cardioloog Pim van Lommel

Op donderdag 27 oktober zal Pim van Lommel een  
lezing verzorgen in Theater de Garage.  
 
Pim van Lommel, voormalig cardioloog van het Rijn-
state Ziekenhuis Arnhem, is bekend om zijn boek  
'Eindeloos Bewustzijn' en zijn onderzoek naar bijna- 
doodervaringen.  
Zowel in Nederland als in het buitenland trekt zijn  
lezing steevast een groot publiek. In zijn boek legt hij 
stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn 
een indringende bijna-doodervaring ervaring kunnen 
hebben.  
 
Een bijna-doodervaring is de herinnering van alle in-
drukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand. 
Deze bijzondere bewustzijnstoestand kan ook op- 
treden bij ernstige ziekte of tijdens het stervens -
proces. De angst voor de dood verdwijnt, het levens-
inzicht verandert, waarbij liefde, compassie voor jezelf 
en voor anderen en de natuur belangrijk wordt.   
 
Bezoekadres: Theater de Garage, Saxenkampstraat 2 

Venlo, tel 077- 3514252. 
Tijdstip: donderdag 27 oktober om 14.00 uur. 
Tickets: 15,- p.p.   
Log in via de QR-code.

3 november   

Documentaire ‘De Nieuwe Scene’,  

Tibetaans Dodenboek, Filmtheater Venlo

Op donderdag 3 november om 19.30 uur wordt in 
Filmtheater ‘De Nieuwe Scene’ de documentaire  
'Het Tibetaanse Dodenboek' vertoond. 
Het Tibetaanse Dodenboek is een mysterieus geschrift 
uit de achtste eeuw. Het lag eeuwenlang begraven in 
de Himalaya totdat het in de vijftiende eeuw heront-
dekt werd.  
De film bestaat uit twee delen en beschrijft de ( eso- 
terische) reis die de ziel maakt vanaf sterven tot we-
dergeboorte. Ook deze film is gebaseerd op actuele 
beschrijvingen van bijna-doodervaringen.  
Het verhaal is verfilmd in het afgelegen landschap van 
Ladakh.De boodschap van de film is dat de dood niet 
alleen angst en verdriet oproept maar ook vreugde en 
bevrijding. 
 
Bezoekadres: Nieuwstraat 13, Venlo, tel 077 – 351 8183.  
Tijdstip: donderdag 3 november om 19.30 uur. 
Tickets: € 9,50 p.p. Log in via de QR-code.


