ROUW
EN VERLIES
GRATIS TROOSTEND REVEILMOMENT
Samen rouwen met poëzie,
NAJAARSPROGRAMMA muziek en verhalen
november - december 2020

zo 01.11.2020 van 10 tot 18.30u
Aula stedelijke begraafplaats

ROUWEN IN EEN DIVERSE STAD
Lezing
do 19.11.2020 van 19.30 tot 21u
Aula stedelijke begraafplaats
Inschrijven

WERELDLICHTJESDAG
Serene lichtstoet en luisterconcert
zo 13.12.2020 van 19 tot 21u
Start aan aula stedelijke begraafplaats
Inschrijven

KOESTERCARAVAN
Schenk troost en maak het verlies
van een kind bespreekbaar
ma 14.12.2020 van 11 tot 21u
Veemarkt

HERDENKINGSPLECHTIGHEID
Samen rouwen
Breng je beschilderde kei, teken van rouw,
binnen op een van de Mechelse begraafplaatsen en bouw mee aan een kleurrijke
herdenkingsbank.

Voor alle overledenen van afgelopen jaar
za 19.12.2020 van 14 tot 15.30u
Aula stedelijke begraafplaats
Inschrijven
Ook via online streaming te volgen.

PROGRAMMADETAILS
01.11 REVEILMOMENT van 10 tot 19u
10u Pauline Kaczmarek met leerlingen gitaar I 11u VillaB (eigenzinnige covergroep),
12u The FABs Acoustic (twee gitaren en één stem) I 13u Devil’s Advocate (muziek
met een verhaal) I 14u Houses Of The Holy (muziek en vertellingen)
15u Hassurbanipal (met gitaar en ziel) I 16u Patricia Van Cutsem (een unieke
natuurstem I 17u Tinne Goossens zingt Eva Cassidy I 18u Roekie (Nederlandstalige rust)

19.11 LEZING: ROUWEN IN EEN DIVERSE STAD van 19.30 tot 21u
vzw Con Tempo organiseert een lezing voor Mechelaars die geconfronteerd worden
met het verlies van hun partner/familielid. De lezing zorgt voor (h)erkenning, maar
ook voor hoop, troost en nieuwe perspectieven.
Inschrijven verplicht via 015 20 13 60.

13.12 WERELDLICHTJESDAG vanaf 19u
Herdenkingsmoment voor alle overleden kinderen groot en klein, hier en elders.
Afspraak aan de stedelijke rouwaula voor een stille lichtstoet en muziekmoment
op de begraafplaats.
Inschrijven verplicht via 015 20 13 60.

14.12 KOESTERCARAVAN van 11 tot 21u
De Koestercaravan van vzw het Berrefonds strijkt neer in Mechelen op de Veemarkt
en zal gratis warme sjaals uitdelen met tips voor een warm gesprek om samen het
verlies van een kind bespreekbaar te maken.

19.12 HERDENKINGSPLECHTIGHEID van 14 tot 15.30u

Het aantal aanwezigen zal telkens worden afgestemd op de op dat ogenblik
geldende coronamaatregelen. Draag steeds je mondmasker en respecteer
de afstands- en hygiënemaatregelen.

MECHELEN.BE/ROUW-EN-VERLIES

V.U. Christophe Cools, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Herdenking en eerbetoon aan alle overledenen en hun families die niet het afscheid
hebben gekregen dat ze hadden gewenst. We zamelen tijdens de plechtigheid
zwerfkeien in, beschilderd met een persoonlijke boodschap. Hiermee maken we
een zitbank, als blijvende herinnering.
Inschrijven verplicht via 015 20 13 60. Of volg de plechtigheid via livestreaming op
mechelen.be/rouw-en-verlies

