
Warme troost  

 

Inspiratie in de praktijk 
Pastorale steekkaart 

De 4 sleutels voor rouwverwerking volgens 

Manu Keirse … 
 

 Welke sleutel spreekt jou het meest aan? 

 Welke sleutel roept bij jou vragen op? 

 Zijn ze ook bruikbaar als we het over 
‘troost’ hebben? 

Projecteer dit schilderij op een groot scherm  
 

 Zie je er de 7 werken van barmhartigheid in? 

 Heeft ‘barmhartig zijn’ voor jou iets te maken met troosten? 
 

Luisteren 
(naar kinderen) 

Juiste informatie 
geven 

Omringen met 
genegenheid 

Herinneringen levendig 
bewaren 

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Matteüs: Ik had 
honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en 
gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de 
gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36). Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in 
het jaar 1207 een zevende werk aan toe. Het werk dat hij toevoegde was 'de doden begraven'. Het is ontleend 
aan het Bijbelboek Tobit. 

De 7 werken van barmhartigheid  
 

1. De hongerigen spijzen 

2. De dorstigen laven 

3. De naakten kleden 

4. De vreemdelingen herbergen 

5. De zieken verzorgen 

6. De gevangenen bezoeken 

7. De doden begraven 
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Blikverruimers 

Troosten en getroost worden ... 
Een grote massa mensen volgde Hem; er waren vrouwen bij, die om Hem rouwden en treurden. 
Jezus draaide zich om en zei tegen hen: ‘Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om Mij, huil liever om 
uzelf en uw kinderen. (Lc 23, 26-27) 

 Kies een artikel dat kan besproken worden tijdens een bijeenkomst. 

 Maak tijd en schep een veilige ruimte  waarin mensen ervaringen met elkaar kunnen delen. 

 Ga op zoek naar een mogelijk scenario (of stel er zelf één op) voor 

 momenten van rouw 

 momenten van nabijheid 

 momenten met extra aandacht 

 Plan eens een conferentie met als thema rouw, verlies, troost … 

 Nodig mensen uit om eens een nascholing te volgen om zich wat te kunnen verdiepen. Geef 
hen de gelegenheid om dit aan de grotere groep te vertellen. 

 Ga samen op zoek naar momenten waarop je dit thema met kinderen kan bespreken. 

 Allerheiligen 

 Goede Vrijdag 

 echtscheiding 

 herfst 

 een nieuwe school 

 ... 

 Bespreek met elkaar wat iedereen op eenzelfde manier doet en wat op een persoonlijke 
manier kan ingevuld worden. 

 symbolen 

 gebed 

 kaartje  

 ... 

 Voorzie voor de kinderen een ‘heen– en weerschriftje’. 

 Vertel kinderen een verhaal waarin Jezus met dezelfde gevoelens te maken krijgt.  
Wat doet Hij en wat kan ik met zijn voorbeeld doen? 

 Laat betrokken kinderen mee beslissen of een geplande actie wel gewenst is. 

 Zoek  met de kinderen hoe kunstenaars het thema ‘troost’ uitbeelden. Gebruik dit om een 
gesprek op gang te brengen. 

 Tekst 

 poëzie 

 muziek 

 schilderij 

 beeldhouwwerk 

 … 

 Laat kinderen zelf een ‘vertrouwenspersoon’ kiezen. Durf eerlijk te communiceren wanneer 
die persoon die taak niet wil opnemen. 

 Houd rekening met een mogelijk uitgesteld rouwproces. 

 Voorzie in de school een plaats waar blijde en droeve momenten gevisualiseerd worden. 

 Vermeld de moeilijke momenten in 

 Een weekopening 

 Een gebedsmoment 

 ... 


