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Kleine Ster Uitvaartbegeleiding

Iemand verliezen van wie je houdt, is altijd een verdrietige gebeurtenis
ROTTERDAM – Elke tweede zondag in december is het Wereldlichtjesdag.
Op die dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan
ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Kitty van Dijk van Kleine Ster
Uitvaartbegeleiding organiseert daarom samen met Jacqueline Michels
van raven rouw- en verliesbegeleiding op zondag 8 december a.s. van
18.30 tot 19.30 uur een warme bijeenkomst om stil te staan bij het gemis
en om de liefde voor de kinderen te delen.
Tijdens de bijeenkomst, in Kerk Verrijzenis van de

Professioneel en betrokken

Heer aan de meidoornsingel 208 in Rotterdam,

Iemand verliezen van wie je houdt, is altijd een

worden kaarsjes aangestoken en worden op ver-

verdrietige gebeurtenis. Sterker nog: het slaat

zoek namen genoemd van de overleden kinde-

vaak de bodem onder je bestaan weg. Wanneer

ren. Na afloop is er gelegenheid om iets warms te

ouders een kind verliezen, komt er nog een ande-

drinken en wat na te praten. Er zullen gedichten

re dimensie bij. Met de dood van een baby of een

worden voorgedragen en er is een gastspreker.

kind, raakt iemand ook nog een stuk toekomst

Aanmelden kan via info@uitvaartkleinester.nl

samen kwijt. Kleine Ster is een uitvaartonderneming die gespecialiseerd is in uitvaarten voor
baby’s vanaf 16 weken zwangerschap, kinderen
en jongeren, maar kan ook uitvaarten voor volwassenen verzorgen. Uitvaartbegeleider Kitty
van Dijk geeft ondersteuning daar waar het nodig
is op een zeer professionele en betrokken wijze.
Zij neemt zoveel mogelijke praktische dingen uit
handen, zodat ouders en andere dierbaren zich

begon zij met Kleine Ster. De manier waarop

krijgen van Kleine Ster Uitvaartbegeleiding.

geheel kunnen wijden aan het afscheid zelf.

Kitty mensen ondersteunt vanaf een overlijden

Vaak weet iemand heel goed hoe zijn eigen

tot aan de dag van de plechtigheid is persoonlijk.

uitvaart er uit zou moeten zien. In overleg kan

Persoonlijke wensen

Kleine Ster luistert daarbij zeer goed naar de

alles netjes worden vastgelegd. Vaak een hele

Kitty van Dijk werkte ruim 20 jaar als verpleeg-

wensen van dierbaren.

zorg minder, ook voor de nabestaanden. Kleine
Ster Uitvaartbegeleiding is lid van het Netwerk

kundige. In dat werk, kreeg ze veel te maken met
doodgeboren kindjes en baby’s die tijdens en na

Ondersteuning in laatste levensfase

de geboorte overleden. Omdat Kitty merkte dat

Dezelfde persoonlijke zorgvuldigheid heeft

het haar voldoening schonk ouders te begelei-

Kitty van Dijk vanzelfsprekend ook als zij een

den en bij te staan in hun verdriet, besloot zij de

uitvaart van een volwassen persoon regelt. Ook

Kleine Ster Uitvaartbegeleiding

opleiding tot uitvaartbegeleider te gaan doen

mensen die ziek zijn en weten dat ze niet lang
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meer te leven hebben, kunnen ondersteuning

www.uitvaartkleinester.nl
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A La Carte!

...en geopend op dinsdag

Uitvaartvernieuwers.

