Sensoor ontvangt eerste exemplaar De vreugde van luisteren
Gehoord worden is één van de basisbehoeften van het bestaan. Hierover schrijft
Marinus van den Berg in De vreugde van luisteren. Op zondag 3 november wordt de
bundel feestelijk gepresenteerd in de Singelkerk in Amsterdam. Willemieke
Ottevanger, directeur van Sensoor Nederland, krijgt het eerste exemplaar van de
bundel overhandigd.
Open en zonder oordeel gehoord worden, is niet zomaar een oplossing voor complexe
problematiek. Maar het is wel een geschenk dat bij kan dragen aan levensvreugde. In
overdenkingen, poëtische teksten en liederen komt het thema luisteren in de bundel aan
bod.
Marinus van den Berg is geestelijk verzorger/pastor in het regionale palliatieve centrum
Cadenza in Rotterdam. Daarnaast is hij een deskundige op het gebied van rouw en houdt hij
tientallen lezingen en workshops per jaar. Van den Berg: ‘’Vrijwilligers zoals bij Sensoor die
zich geoefend hebben en oefenen in het open en onbevangen luisteren, verdienen veel
waardering. Daarom willen we graag het eerste exemplaar aanbieden aan een
vertegenwoordiger van Sensoor.’’.
Presentatie De vreugde van luisteren
Tijdens de presentatie op 3 november worden teksten en liederen uit De vreugde van
luisteren ten gehore gebracht door Marinus van den Berg en zangeres Eva de Mooij. Eva de
Mooij studeerde creatieve therapie met het medium muziek aan de Hogeschool Utrecht.
De presentatie start om 14:00 uur in de Singelkerk, Singel 452 Amsterdam.
Sensoor
Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand
biedt. Sensoor is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte
hebben aan een vertrouwelijk gesprek of informatie. Per telefoon, per mail en dagdelen ook
per chat. Met dank aan 1100 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door
deskundige beroepskrachten, worden jaarlijks ruim 300.000 gesprekken gevoerd. Sensoor is
in 1958 opgericht onder de naam Telefonische Hulpdienst.
--- Einde persbericht --Noot voor de redactie
Voor meer informatie of het aanvragen van een interview over Sensoor kunt u contact opnemen met
Willemieke Ottevanger, directeur Sensoor Nederland: 0346-590098/ willemieke@sensoor.nl /
www.sensoor.nl
Voor meer informatie over de bundel De vreugde van luisteren:
Uitgeverij Ten Have: Willemijn Crombeecke, 088 700 2748/ promotie@uitgeverijtenhave.nl /
www.UitgeverijTenHave.nl

