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Leafde sûnder ein

Sinds de zomer 2011 heeft Leeuwarden een 
uniek Theehuis op de Noorderbegraafplaats 
waar elke bezoeker van de begraafplaats 
welkom is. Met hulp van fondsen, sponsoren
en de inzet van een club enthousiaste, 
trouwe vrijwilligers is het voormalige 
lijkenhuisje omgetoverd tot een  
stijlvol Theehuis.

Theehuis

We streven ernaar om de hele week open 
te zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen 
hebben we voldoende vrijwilligers nodig. Voor 
informatie of aanmelden, kijk op de website. 
Belangstellenden kunnen ons volgen op 
twitter.com/theehuislwd, Facebook of
via de digitale nieuwsbrief.

Noorderbegraafplaats
Schapendijkje 4 A

8915 AB Leeuwarden
www.theehuisleeuwarden.nl

coordinatoren@theehuisleeuwarden.nl



Een bezoek brengen aan de laat- 
ste rustplaats van een dierbare 
is vaak niet gemakkelijk. 
Niet zelden lopen mensen er met 
hun ziel onder de arm. Rouw heeft 
ti jd nodig, maar praten over het 
verlies met lotgenoten en anderen, 
kan steun geven.

’Hier wordt mensen hun rouw gegund’

Leafde sûnder ein

’Ik merk dat het mensen oplucht als ik met 
ze praat, daarom doe ik dit werk zo graag’

LUISTEREND OOR 
In het Theehuis bieden we de bezoekers  
van de begraafplaats, in een warme sfeer-
volle ambiance, een luisterend oor. Niemand 
rouwt graag alleen maar eenzaamheid komt 
helaas vaker voor dan we denken.  
De vrijwilligers van het Theehuis zetten zich 
daar graag voor in. Bezoekers kunnen even 
de handen opwarmen aan een kop thee, 
schuilen voor de regen of een praatje  
maken met de vrijwill igers.

LITERATUUR EN LOTGENOTEN
In het Theehuis liggen boeken over het thema rouw  
en verlies. Het kan helpen om te lezen over het proces  
waar je doorheen gaat en al lezenderwijs kunnen mensen 
o.a. informatie tegenkomen over zelfhulpgroepen. 

’We zien dat het contact met de vrijwilligers en lotgenoten 
mensen steun geeft en daarom is deze voorziening voor 
Leeuwarden van groot belang’ aldus de voorzitter. ’Onze  
vrijwilligers weten vaak wat het is om iemand te verliezen  
en juist daarom willen ze er graag zijn voor  
mensen die dat nodig hebben’. En met 
een bakje troost, praat het wel zo fijn. 

 




