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Wat brengt een Herinnerkring?

Vier het leven van dierbaren

op een bijzondere en

verbindende manier.HERINNERKRING



“Gewoon geweldig. Eigenlijk

moest dit elke week kunnen.” 

"Prachtige manier om

herinneringen uit te

wisselen en weer tot

leven te brengen. Een

mooie middag met een

lach en een traan.”

Wat is een Herinnerkring?

Met een Herinnerkring maak je van een

bijeenkomst rondom het leven en/of afscheid

van iemand in jouw midden op een bijzondere

manier een verbindende ervaring. Wij helpen

mensen hun herinneringen, anekdotes en hun

emoties te delen en te beleven met elkaar.

Daarvoor gebruiken wij terugspeeltheater als

methode.



Wat is terugspeeltheater?

Terugspeeltheater is een originele, interactieve vorm van

improvisatietheater. Op basis van verhalen en ervaringen van

het publiek maken wij samen met onze muzikant ter plekke

theater. Elke ervaring wordt vanuit empathie op een intuïtieve

en artistieke manier ‘teruggespeeld’ naar de verteller en het

publiek. Wij doen dat zorgzaam, respectvol en zonder

oordeel. Niemand moét iets vertellen en alles is welkom.

"De voorstelling raakte me, zo

herkenbaar. Het was zo

levensecht!"



tijdens een herdenkingsmoment, de sterfdag

of de verjaardag van de overledene

tijdens een moment van afscheid van iemand

die palliatief is

voor een belangrijke levensgebeurtenis

waarbij iemand gemist zal worden

op elk moment dat passend voelt voor de

familie, het team of de groep

Wanneer kan een Herinnerkring?

"Bijzondere ervaring. Even terug

samen zijn in het hier en nu.

Een cadeautje."
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Wat brengt een Herinnerkring?

“Ik heb dingen ervaren waar ik

zelf niet bij kon. Blij dat ik dat

heb kunnen delen."
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Wat brengt een Herinnerkring?

België:

www.levenzegt.be

ann@levenzegt.be

+32 476 344 923

Nederland:

www.levenzegt.nl

info@levenzegt.nl

+31 6 18879905

Hoofdkantoor:

Demerstraat 17

3560 Lummen
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