
 

 

 

 

Vrijthof   

10.30 uur: opening festival door wethouder Anita Bastiaans met de aftrap van de bakfiets 

met kist, welke gedurende de dag door de binnenstad zal fietsen. Op de kist kunnen mensen een 

boodschap kwijt, een wens, of een motto wat hen associeert met de dood. 

Hier zal tevens de informatiestand van het festival staan waar u een timetable van het festival kunt 

ophalen.  

 

 

 

Lezingen in het Toon Hermanshuis  

 

Saskia Vullers (ritueel-rouw- verlies- en stervensbegeleider) 

 

‘Adviezen van een bewoner, de mens achter de ziekte dementie’ 

Acht adviezen van een bewoner. In 2020 schreef Saskia ‘acht adviezen van een bewoner’ met in haar 

achterhoofd mensen met dementie in een zorginstelling. Zij had nooit verwacht dat deze adviezen op 

zo’n grote schaal opgepikt en gedeeld zouden worden. Tijdens deze lezing staat Saskia stil bij deze 

adviezen en legt ze uit hoe deze adviezen toegepast kunnen worden. Zowel binnen als buiten een 

zorginstelling en voor zowel mensen met en zonder dementie zal deze lezing interessant zijn. Door 

een aantal eenvoudige eye openers leer je de mens achter de zorgvrager te zien en te begrijpen. 

Doelgroep: zorgmedewerkers, mantelzorgers, zorginstellingen, mensen met interesse in dementie. 

In het Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) van 11.30-12.30 uur.  

 



'Mantelzorg van last naar liefde' 

Mirjam van Schijndel, Stichting ‘Jouw laatste levensfase’ (Verpleegkundige palliatieve & terminale 

thuiszorg / stervens- & rouwbegeleider)  

 

Zorgen voor een dierbare in de laatste fase is vaak zwaar en ingewikkeld, in praktische en in 
emotionele zin. Palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven. Genezing wordt veelal niet meer 
verwacht. Het is vooral gericht op het bestrijden en het verlichten van de symptomen. Deze fase kan 
soms jaren duren. Naast dat het lichamelijk zwaar kan zijn en emotioneel, vraagt het veel van de 
mantelzorger. Er zijn ook dilemma's als bijvoorbeeld de zorg overdragen, zelf rust te nemen. Maar 
tegelijk gaat het 'normale' leven ook door, maar je vergeet jezelf als mantelzorger. Hoe zorg je ook 
goed voor jezelf, nu, voor straks en voor later. 
 
In het Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) van 13.00-14.00 uur.   
 
 
 
 
 
 
 
‘Euthanasie en Dementie’ 

 

 
   
Mieke Johannesma is als verpleegkundige werkzaam bij Expertisecentrum Euthanasie (EE). 

In Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) zal zij van 15.00-16.00 uur een lezing geven over de 

problematiek van de levenseindewens bij dementie.  

 

 

 



Lezingen bij het Elisabeth Strouven Fonds  

 

Geert-Jan Dinant (docent, huisarts en onderzoeker) 

 

‘Diagnose kanker: triatlon van onderwijs, onderzoek en praktijk buiten het ziekenhuis’ 

De diagnose kanker ervaren veel mensen heel begrijpelijk als een levensbedreigende mokerslag. De 

(definitieve) diagnostiek en behandeling van kanker vinden veelal in het ziekenhuis plaats, en op dat 

gebied zijn gelukkig grote sprongen in goede richtingen gemaakt. Minder bekend is hoe we met 

kanker te maken krijgen buiten het ziekenhuis. Zo kent iedereen wel de screening op borstkanker en 

darmkanker, maar veel minder bekend is hoe huisartsen kanker op het spoor komen en hoe dat 

laatste in andere landen in Europa gebeurt. Ook staan vrijwilligersorganisaties voor mensen met 

kanker niet altijd in de schijnwerpers. En tot slot is het onderwijs over kanker en over palliatieve zorg 

en euthanasie, aan studenten geneeskunde, iets dat zich grotendeels achter gesloten deuren 

afspeelt. In mijn presentatie bij het Elisabeth Strouven Fonds (Abtstraat 3) van 11.30-12.30 uur, ga ik 

op bovenstaande onderwerpen nader in en zal ik de geïnteresseerde aanwezigen uitnodigen om 

hardop met mij mee te denken.      

 

Johan van der Broek 

‘Bijna-doodervaring’ 

De lezing van Johan van den Broeck, bestuurslid van Limen (Vlaamse netwerk BDE) geeft u inzicht in 

de "Bijna-doodervaring" - afgekort BDE. Omdat een BDE gepaard gaat met het overschrijden van 

onze fysische bestaansdrempel, heeft de Vlaamse vereniging destijds gekozen voor de Latijnse naam 

"LIMEN”. Tijdens deze lezing zal Johan zowel de belevenissen als de gevolgen van een BDE 

verduidelijken. Want de gevolgen hebben een enorme impact, niet alleen op het verdere leven van al 

wie een bijna-doodervaring beleefd heeft, maar ook op het leven van diegenen waarmee zij dagelijks 

omgaan.  

 

Deze lezing is bij het Elisabeth Strouven Fonds (Abtstraat 3) van 13:30-14:30. 



 

Arjen van Prooijen (docent kunstgeschiedenis en kunsttheorie) 

 

 

  

 “De kunst en de dood” een verhaal over hoe kunstenaars, door de eeuwen heen, de dood hebben 

verbeeld. In dit verhaal neemt Arjen u mee in de wereld van de beeldende kunst. We bekijken hoe 

kunstenaars de dood verbeeld hebben. Natuurlijk staan we stil bij de vanitasstillevens en de 

symboliek van de dood vanaf de renaissance. We bekijken ook voorbeelden uit het de klassieke 

oudheid en Egypte, maar er is ook zeker aandacht voor hedendaagse kunst. 

Bij het Elisabeth Strouven Fonds (Abtstraat 3) zal hij van 15.30- 16.45 uur deze lezing geven. 

 

 

Lezingen in de Sint Janskerk  

 

Marinus van den Berg. ‘Wat niet te verzachten is’ 

 

Marinus van den Berg is priester, verpleeghuispastor, en daarnaast actief als spreker en publicist 

over thema’s als afscheid, rouw en verlies en zorg. Van Den Berg heeft tientallen boeken 

gepubliceerd en is spreker op lezingen en symposiums.  

In de Sint Janskerk (Vrijthof 24) zal Marinus van den Berg van 12.00-13.00 uur een lezing geven over 

“Lijden voor de dood.....wiens lijden.....wat niet te verzachten is? 

 

 



 

 

‘Een rustplaats voor iedereen? Migranten en minderheden op Maastrichtse begraafplaatsen’ 
 
Mariske Westendorp (Universiteit Utrecht), Christoph Jedan (Rijksuniversiteit van Groningen) en Eric 

Venbrux (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

 
 
 
Begraven, cremeren, rouwen en herdenken zijn cultureel bepaald. Wat mensen belangrijk vinden 
met betrekking tot de dood is gebaseerd op waarden en normen die bestaan bij het leven, zoals 
religie, etniciteit, nationaliteit en traditie. Dit geldt ook voor de vraag hoe en waar mensen begraven 
of gecremeerd willen worden. Maar niet alles is altijd mogelijk.  
 
Als onderdeel van een Europees onderzoeksproject (2019-2022) is er gekeken naar diversiteit en 
inclusiviteit op begraafplaatsen in Maastricht. Welke behoeften zijn er bij minderheden, wonend in 
Maastricht, met betrekking tot begraven en cremeren? Wat wordt geboden om aan deze behoeften 
te voldoen en wat niet? Waar zitten de knelpunten en mogelijkheden? En wat kan Maastricht leren 
van andere middelgrote steden in Europa? 
 
In onze presentatie in de Sint Janskerk (Vrijthof 24) delen we van 14.00-15.00 uur de uitkomsten van 

ons onderzoek, en gaan we graag in gesprek over waar minderheden behoefte aan hebben, hoe 

begraafplaatsbeheer hiermee omgaat, en waar minderheden en beheer in de toekomst samen 

kunnen komen. De presentatie wordt ondersteund door een fototentoonstelling op locatie.  

 

 

 

 

 



 

‘Helpen bij verlies en verdriet. Een opdracht voor elke burger.’ 

Manu Keirse  

 

Manu Keirse, emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit 

Leuven, is klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde. In België en Nederland is hij vooral 

bekend vanwege zijn expertise rondom verlies en verdriet. Zijn eerste boek ‘Helpen bij verlies en 

verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener’ (Lannoo, 1995) werd een bestseller. Vorig jaar 

verscheen een volledig herziene editie onder dezelfde titel. 

In de Sint Janskerk (Vrijthof 24) zal hij van 15.30-16.30 uur een lezing geven over ‘Helpen bij verlies 

en verdriet. Een opdracht voor elke burger.’ 

 

 

 

 

Muziek in de Cellebroederskapel  

 

Nadine Maes, Annemie Sluijsmans en Heidi Pittie 

 

 

Sopraan Heidi Pittie, mezzosopraan Nadine Maes en pianiste Annemie Sluijsmans dragen zorg voor 

een warme en persoonlijke invulling van een afscheids- of herdenkingsdienst. De door hen 

uitgezochte duetten geven door de samenklank van hun stemmen, de verschillende 

kleurschakeringen en de pianobegeleiding een geheel eigen sfeer van warmte, interactie en 

verbinding. 

Zij treden voor u op in de Cellebroederskapel (ingang poort Brusselsestraat 58) van 13.00-13.30 uur.  

 



Bedside singers 

 

De Bedside singers Zuid-Limburg zingen voor mensen die niet meer beter zullen worden. Dat kan in 

de laatste (terminale) levensfase, maar ook al daarvoor. Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen 

bieden wij een moment van ontspanning en bezinning in het proces rond het sterven en afscheid 

nemen, waarbij naasten en zorgverleners welkom zijn om mee te luisteren. 

Zij zingen voor u in de Cellebroederskapel (ingang poort Brusselsestraat 58) van 13.45-14.15 uur. 

 

Petronella Torin, Cello 

 

De Zweedse celliste en zangeres Petronella Torin staat weer op het podium van het ”Voor Mijn Dood 

” Festivale 2022. 

Ze heeft gestudeerd aan het Conservatorium Maastricht en het Koninklijk Conservatorium in Luik. Ze 

heeft een lespraktijk voor cello en mentale training, is inzetbaar voor ‘take-away concerts’ en maakt 

de podcast Master in Music waarbij ze bekende musici interviewt. 

Petronella biedt een gevarieerd programma dat verder gaat dan het gebruikelijke, van de roots van 

de Zweedse volksmuziek tot tijdloze klassieke stukken met haar unieke combinatie van stem en cello. 

ontdek de Scandinavische tinten samen met volksovertuigingen en verhalen over licht in het donker. 

Petronella treedt voor u op in de Cellebroederskapel (ingangpoort  Brusselsestraat 58) van 14.30-
15.00 uur.  

 



 

 

Francine & Romain 

 

Duo Francine & Romain brengt u oprecht ‘Music from the heart’. Francine is een gevoelsmens die 

met haar fluwelen stem zo puur kan zingen, dat de tijd even stil staat. Gitarist Romain begeleidt 

Francine op ingetogen wijze, en zingt veelal twee stem. 

Zij spelen en zingen voor u in de Cellebroederskapel (ingang poort Brusselsestraat 58) van 15.30-

16.00 uur en zullen liederen in het Nederlands, Engels en Frans ten gehore brengen. 

 

Locatie Markt 

Carillon Stadhuis, Top 10 uitvaart klassiekers 

Frank Steijns (beiaardier, violist en componist)  

Frank Steijns: “Uit onderzoek is gebleken dat muziek, net als geuren, bepaalde gebieden in de 

hersenen kan bereiken waar woorden niet komen. Die gebieden staan dicht bij herinneringen en de 

emotionele reacties daarop. Dus je kunt letterlijk woorden ‘overslaan’ door muziek te 

spelen. Vroeger werd bij uitvaarten heel veel kerkmuziek gespeeld, nu is het actueler repertoire. Ook 

wordt live muziek vaak vervangen door een bandje. Zelf vind ik dat jammer, omdat hele groepen 

rouwenden vanaf dat moment hun hele verdere leven dat liedje gaan associëren met de dood van 

een geliefde op het moment dat het op de radio klinkt. Met live muziek is dat anders.” 



Frank Steijns, beiaardier speelt op het carillon van het stadshuis van 12.30-13.30 uur de top 10 van 

de uitvaartklassiekers.  

 

Locatie Dominicanenboekhandel 

 

Ritual Music 

 

Muziek bij afscheidsceremonies 

Wanneer woorden tekort schieten, kan muziek ons troost brengen. Paul Heijnen (piano, gitaar en 

zang) en Patrice van Ramshorst (zang) vormen samen een duo dat sfeervolle, op maat gemaakte 

muziek kan leveren. 

Bij de afsluiting van het ‘Festival Voor mijn Dood’ brengen zij in boekhandel Domicanen tussen 

17.00-18.00 uur muziek uit hun repertoire ten gehore. 

 

Jo Heusschen, trompet 

 

Workshops  

Locatie Toon Hermans Huis 

‘Troostrijk schrijven’ 

Floor Kengen (ritueelbegeleider) 

Bij een overlijden staat je wereld op zijn kop.  
Alle zekerheden en vanzelfsprekendheden zijn weggevallen. 
 



 
 

Schrijven geeft je steun en houvast in deze onzekere en verdrietige periode  
Schrijven helpt bij het onder woorden brengen van emoties en gevoelens 

Schrijven kan opluchten 

schrijven geeft rust en steun 

Schrijven kan in je eigen tempo en met je eigen woorden 

Schrijven luistert altijd 

Schrijven kan altijd en overal! 

Je hoeft geen schrijver te zijn om te schrijven, iedereen kan het! 

Kom naar de workshop ‘Troostrijk schrijven’ en ontdek de schrijver in jezelf, deze workshop 

wordt verzorgd door Floor Kengen. 

Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) van 11.30-12.30 uur.  

 

‘Duidelijke taal! ’ spel (speciaal voor zorgverleners) 

 

We dagen je uit! Hoeveel “zorgwoorden” kun jij binnen 1 minuut uitleggen aan een collega, patiënt, 

een mantelzorger of familielid zonder dat woord zelf te gebruiken? 

In de palliatieve zorg gebruik je regelmatig woorden die voor de ander niet altijd duidelijk (genoeg) 

zijn. Niet iedereen durft te vragen wat je bedoeld. In dit ‘Duidelijke taal’ spel dagen we je op een 

speelse wijze uit om in gewone mensentaal de voor jou zo vanzelfsprekende vaktaal in 1 minuut te 

vertalen. 

De workshop wordt gegeven van 14.00-15.00 uur in het Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 

33) en wordt begeleid door Annemie Courtens coördinator Expertise Centrum Palliatieve Zorg van 

het MUMC 

 

 



‘Wat ik wens’ 

Jose van de Bragt (beeldend kunstenares)  

 

Bijna mijn hele leven ben ik gefascineerd door klei. 

Gevoelens, gedachten en fantasie gebruiken in het creëren van een beeld. 

Een aantal jaren geleden ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in het Toon Hermans Huis. 

Daar geef ik geregeld een workshop om mensen ook hun fantasie te laten gebruiken. 

Tijdens dit festival is er een workshop “Wat ik wens”, iets maken waarin je eigen wensen of de 

wensen voor jezelf of  je nabestaanden verwerkt worden. 

In het Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) zal zij van 13.30-15.00 uur in het atelier de 

workshop “Wat ik wens” begeleiden. 

 

‘Geef me je hand’ 

 

Ingrid Smith is holistisch massagetherapeut en benadert de mens in zijn totaliteit. Zo kan een 

zorgvuldige en respectvolle aanraking helpen het lichaam beter te leren kennen, te begrijpen en te 

waarderen. Ze heeft een progressieve oogaandoening en ziet nog maar 2 procent. Hierdoor is ze 

gaan vertrouwen op andere zintuigen en met name de tastzin. Ze leest met haar handen, ze kijkt met 

haar handen en luistert zo naar lichaam en geest. 

 

In het Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) zal zij van 12.00-16.00 uur de workshop 

handmassage  “Geef me je hand” geven in de yoga-ruimte. 

 

 



Locatie Maria Montessorischool 

‘Tor is Dood’ (workshop voor kinderen vanaf 4 jaar) 

Regien Wilmes (rouw- en verliesbegeleider voor kinderen) 

 

Tor is dood is een pakket met creatieve werkvormen om kinderen te leren praten over de dood. Tor 

is dood leert kinderen op een natuurlijke manier te ontdekken wat dood betekent en wat daarbij 

komt kijken. Het pakket is zo opgezet dat het educatief is op zowel hoofd- als hartniveau. Geschikt 

voor kinderen vanaf vier jaar. 

‘Er was eens een leuke tor, maar die ging dood. Nu ligt hij hier zo vreemd en stil. Weet je opeens niet 

meer wat hij denkt en zeggen wil. Met zijn pootjes omhoog op zijn rug in het gras. Is dit iets wat er 

nooit eerder was.’ 

‘Tor is Dood’ is winnaar van de Dutch Funeral Award 2020-2021 in de categorie innovatie. 

De workshop wordt gegeven door Regien Wilmes in de Maria Montessorischool (Capucijnenstraat 

106-118) van 12.00-13.00 uur.  

 

‘Doodgewoon in de klas’ 

Erwin Hovens (uitvaartondernemer en woorddienstbegeleider en gastspreker voor ‘Doodgewoon in 

de klas’) 

De dood staat in ieders leven om de hoek. Men kan ook kinderen verlies en verdriet niet besparen. 

Ze worden er mee geconfronteerd, soms in het eigen gezin (huisdier of familielid), vaak bij vrienden 

en klasgenoten of in de media. Rouwdeskundigen adviseren om vanaf jonge leeftijd met kinderen 

over de dood te praten. Geef ze eerlijk antwoord op vragen, want nieuwsgierig zijn ze toch wel! Zo 

kun je ze later goed ondersteunen bij groot verdriet. 

Kom en bezoek de workshop en stel al je vragen, maar er is ook een mogelijkheid om creatief bezig 

te zijn. Deze workshop is voor kinderen van alle leeftijden, ouders en leraren en is bedoeld om 

kinderen spelenderwijs om te laten gaan met dood en afscheid.  

 



                                        

Deze workshop is van 14.00-15.00 uur in de Maria Montessorischool (Capucijnenenstraat 106-118). 

 

 

 

 

 

Locatie Boekhandel de Tribune 

De bonte kraai, Nicolle Linssen (afscheidsbegeleider) 

 

Hoi, die met die snavel is Ko (hij is soms een tikje opdringerig) en ik ben Nicole.  

We hebben allebei regelmatig met ‘dood’ te maken. Ko is een troostvogel. 

En ik help mensen met het maken van een mooi afscheid als er iemand dood is gegaan. 

Zaterdag 24 september 2022 is het ‘Festival Voor mijn Dood’ in Maastricht en dan ben ik met Ko in 

Boekhandel de Tribune (Kapoenstraat 8-10 in Maastricht). 

Tussen  13.30 – 14.30 uur (leeftijd 5-9 jaar)  bekijken en lezen we samen met Ko ieder kwartier een 

prentenboek. Bijvoorbeeld ‘De eend, de dood en de Tulp.’  

Tussen 15.00 tot 16.00 uur (vanaf 9 jaar) lezen en praten we over de dood en beantwoorden Ko en 

ik al je vragen. Je mag binnenlopen wanneer je wilt.  

 



Toneel/ film/ gedichten 

Locatie Toon Hermans Huis 

 

Gedichten 

 

Ita Ganzevles noemt zichzelf dichter van het hart. “De relatie tussen Ego en Ziel ontdekken, 

(h)erkennen en verhelderen. De weg terug vinden naar mijn wezen, met zicht op het tijdloze achter de 

klok, de stilte achter het geluid, de coulissen achter het toneel, de werkelijkheid achter de realiteit. 

Hierdoor leer ik de taal van de Ziel kennen!”. Ze heeft inmiddels 6 gedichtenbundels onder de naam 

Itisberga uitgebracht. 

In Toon Hermans Huis (Sint Servaasklooster 33) zal zij van 16.00-16.30 uur haar gedichten voor u 

voordragen. 

 

Locatie Toneelacademie 

Toneel 

 

Jij had gedroomd. Niet waar. Jawel, je had gedroomd. Oh ja, ik had gedroomd. Ja, je zag Jipje. Soms. 

Altijd. Een stel speelt vadertje en moedertje. Onophoudelijk, al een jaar lang, van ‘s ochtends vroeg 

tot ‘s avonds laat. Ze spelen om een pijnlijke werkelijkheid heen, in een kindertaal waarmee ze elkaar 

misschien terug kunnen vinden. Maar hoe lang kunnen ze vluchten voor de realiteit van hun 



volwassen wereld? Kinderspel is een voorstelling over rouw - en over hoe twee mensen gevangen 

kunnen zitten in een wereld die ze zelf hebben gecreëerd.  

Regie: Rajja Gomez-Iglesias  

Het toneelstuk van Rajja is te zien in de grote zaal van Toneelacademie (Lenculenstraat 31-33) om 

13.30-14.30 uur en van 15.30-16.30 uur.  

 

Locatie Pesthuys 

 

Documentaire 

Laura Nieuwenhuis 

 

Documentaire Lotgenoot met Q&A in aanwezigheid van Laura Nieuwenhuis 

Wat als een van je ouders komt te overlijden terwijl je nog een jong kind bent? Laura Nieuwenhuis is 

regiestudent aan de Toneelacademie Maastricht en debuteert met een heel persoonlijke 

documentaire over verlies, rouw en identiteit. “Mijn vader is overleden toen ik drie jaar oud was. Ik 

heb geen herinneringen aan hem, maar hij is wel een belangrijk deel van mijn identiteit. Ik zeg altijd 

dat mijn rouwproces pas begon toen ik 13 jaar oud was. In deze korte documentaire ga ik in gesprek 

met lotgenoten. Ik ben benieuwd naar hun verhaal. Ervaren zij dezelfde dingen? Of juist hele andere 

dingen? Een ding weet ik zeker: we zullen elkaar als geen ander begrijpen.” 

Pesthuys (Vijfkoppen 1) van 13.00-14.00 uur in aanwezigheid van Laura met Q&A na afloop van de 

documentaire. 

 

 

 



Film:  

Supernova 

 

Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in een camper door Engeland. Ze bezoeken plaatsen 

uit hun verleden. De tijd die ze samen hebben, is het belangrijkste in hun leven geworden. Tusker’s 

dementie is verslechterd en de reis door het verleden moet ruimte maken voor een onzekere 

toekomst. 

Pesthuys (Vijfkoppen 1) 14.30-16.30 uur.  

 

Expositie 

Locatie Elisabethhuis 

Urnen project  

Yvonne Maria Aukema 

 

Met enthousiasme presenteren wij voor u de urnen van Yvonne-Maria Aukema. Yvonne heeft veel 

ervaring met keramiek en kwam tijdens haar studie op de Kunstacademie Maastricht in aanraking 

met urnen. Na veelzijdig marktonderzoek kreeg zij het idee om de verbintenis na de dood te 

versterken tussen de nabestaanden. Daarnaast wil Yvonne door middel van haar werk vernieuwing 

brengen in de design van urnen. 



‘Levenswerk’ 

Zoë Arts 

 

Het kunstwerk heet ‘Levenswerk’, het is een abstract tapijt met spiegels. Om de weg te weten 

hebben we een wereldkaart maar niemand weet hoe je leven zal uitzien, van verleden tot heden. Als 

je dat zou vormgeven hoe zou dat dan uitzien? Na veel beeldend onderzoek kwam ik uit op dit 

wandkleed. Elk eilandje, elke lijn en alle kleuren staan voor herinneringen, ontmoetingen, lessen en 

andere levenservaringen of gebeurtenissen. De spiegels hebben een interactieve functie met de 

bezoeker. Het laat je voordat je het weet, oog in oog staan met je eigen sterfelijkheid en een 

letterlijke reflectie van een kijk op een leven. Elk stuk heeft een begin en einde, net zoals elke 

periode of je eigen leven. Dus het sterven van stukjes van jezelf en afscheid en de schoonheid 

daarvan staat in dit werk centraal.  

 

‘Vanitas’ 

Arjen van Prooijen 

 

Olieverf op doek 140x100 cm 

Een plant met vlinders. De plant zelf is een metafoor voor het leven. Grillig en vitaal. De bladnerven 

kun je zien als opties in het levenspad. De vlinders representeren de vergankelijkheid. De dood. De 

schaduwen zijn onmogelijk zo waar te nemen. Ze staan voor het ongewisse. De dood. 

De expositie is te bezoeken in de hal van het Elisbethhuis (Abtstraat 2a) van 12.00-17.00 uur.  

De kunstenaars zullen aanwezig zijn om u over hun werk te informeren. 

 



Locatie Hospice Trajectum 

 

Levend ritueel begeleid door ritueelbegeleiders Iris van Noorden, Renate Rothbauer en Saskia Vuller 

                                            

            

Stil staan bij de dood is stil staan bij het leven. Welke momenten markeren jouw leven? Waar ben je 

dankbaar voor? Waar is nog heling nodig? Ritueelbegeleiders Renate Rothbauer, Iris van Noorden en 

Saskia Vullers nemen je mee door een eenvoudig ritueel. Bezoekers zijn doorlopend welkom op de 

binnenplaats (max 5-6 personen tegelijk).  

Over Iris van Noorden: sinds 2015 biedt zij als ‘Noorderzon ritueelbegeleiding’ hartverwarmende 

ceremonies bij de verdrietigste momenten in je leven. Tevens is ze trainer bij de beroepsopleiding 

‘ritueel begeleiden’. 

Over Renate Rothbauer: na het succesvol afronden van de beroepsopleiding tot ritueelbegleider 

geeft zij vanuit haar ‘Afscheids Atelier’ creatief vorm aan persoonlijke ceremonies bij afscheid, verlies 

en rouw.  

Saskia Vullers is sinds 2019 ritueelbegeleider bij afscheid en als verlies- rouw- en stervensbegeleider. 

 

Hospice Maastricht Trajectum, Abtstraat 2b doorlopend van 12.00-16.00 uur.  

 

 

 

 



Locatie boekhandel Domicanen  

 

Afsluiting Festival 

 

Kiki van Aubel is als actrice o.a. verbonden aan theatergezelschap ‘Het Laagland’ en speelt in 

verschillende voorstellingen in binnen- en buitenland. Ze presenteerde verschillende programma’s 

voor TVL en is regelmatig moderator bij persconferenties of host bij grote evenementen. 

Kiki zal van 17.00 -18.00 uur het festival in de boekhandel Domicanen (Dominicanenkerkstraat 1) 

afsluiten. 

 

 

 


