
 

Info-Brief aus La Nucía 

Geachte bewoner, 

Jet van der Heijden begeleid nabestaanden bij een overlijden in Spanje. Zij reikt u ideeën aan en geeft objectieve informatie 

om u zoveel mogelijk te betrekken in het vormgeven van een persoonlijk afscheid.  Vaak weten buitenlandse residenten 

weinig of niets van de gang van zaken hier in Spanje en zijn daardoor erg kwetsbaar in zo´n situatie. “Aandachtig luisteren 

naar iemands wensen en ingaan op wat het hart hen ingeeft” is haar wijze van begeleiden, want een uitvaart is niet alleen 

regelen maar vooral voelen. Om het verlies een plekje te kunnen geven is het belangrijk om goed afscheid te hebben  

genomen. Als dat niet is gegaan zoals u wilde, zal het altijd een ontevreden gevoel achterlaten, wat de verliesverwerking in 

de weg zal staan.  

Bent u geïnteresseerd in dit thema, kom dan naar de lezing die Jet van der Heijden geeft op maandag 28 september om 

10.30 uur in het Cultureel Centrum Auditori de la Mediterrània, Sala Ponent, in La Nucía. U kunt parkeren in de  

ondergrondse garage ‘Les Nits’, schuin tegenover het Auditori. De deelname is gratis. Laat ons wel even weten  met  

hoeveel personen u komt door een mailtje te sturen naar info@adiosconamor.com of bartgommans@lanucia.es  

Wilt u vooraf meer informatie, bel dan naar Jet van der Heijden, telefoon: 661 100 390. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bart Gommans, Wethouder/Schepen voor Buitenlandse Residenten Gemeente La Nucía. 

U kunt deze mail niet beantwoorden. Klachten, inlichtingen en andere administratieve formaliteiten kunnen niet per email behandeld worden. U bent ingeschreven voor de nieuws-

brief van het Departement voor Buitenlandse Residenten van de Gemeente La Nucía. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en worden uitsluitend gebruikt voor het 

versturen van de digitale nieuwsbrief. Wilt u zich weer afmelden, stuur dan eenvoudig een mailbericht met uw verzoek naar boletin@lanucia.es  Deze nieuwsbrief is ook beschik-

baar in het Spaans, Engels en Duits.  
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