Kontakt:
Annegret Steinmeyer
Kapłan szpitalny w WKK w Heide
Tel: 0481/785-1120

Oczekiwanie

Przewidywanie
Nadzieja

Astrid Buchin,
Pastor
Tel.: 0481/62885

Tanja Sievers,
Pastor
Tel: 0481/63637

Zarejestrowany klub osieroconych rodziców i Wspólnota rodziców po stracie dziecka przy Związku
Hospicjum w Meldorfie
Tel: 04832/55000
Pośredniczymy w kontakcie z zaufanym duszpasterzem

Moje dziecko
nie żyje

Pustka

Cisza

Śmierć

Wskazówki i wsparcie dla
rodziców, których dziecko
umarło w łonie matki lub krótko po porodzie

Drodzy Rodzice ,

Doświadczyliście śmierci Waszego dziecka. Ta
ulotka ma na celu wsparcie i próbę odpowiedzi na
pytania, które teraz Was dotyczą.
Być może czujecie głęboki smutek, być może
Wasz smutek potrzebuje więcej czasu. Wielu mówi,
że ogromna pustka przychodzi znacznie później.
Niektórzy czują gniew: gniew przeciwko Bogu i
przeciwko życiu. Dla wielu trudno jest znieść widok
rodziców ze zdrowymi dziećmi. I wciąż od nowa
pojawia się pytanie: Dlaczego ja? Dlaczego moje
dziecko? Co zrobiłem źle?
Wszystko to jest oczywiste i zrozumiałe.

O czym muszą
Państwo szybko
zadecydować…
• Chcecie jeszcze raz zobaczyć Wasze dziecko lub
je nawet sfotografować?
• Czy powinny zostać powiadomione jeszcze jakieś
osoby, które mogłyby Wam towarzyszyć w tych
trudnych chwilach?
• Chcecie Wasze dziecko pobłogosławić i pożegnać
je modlitwą? Pomożemy w tym Państwu.
• Może chcecie dać Waszemu dziecku imię? Macie
możliwość otrzymania aktu urodzenia, który może
być wystawiony również z mocą wsteczną. Więcej
informacji na stronie: www.bmfsfj.de, hasło: „Sternekinder”.

Ważne jest, aby dbać o siebie i przetrwać ten
trudny czas: wspólnie z partnerem/partnerką, samotnie, poprzez rozmowę z innymi ludźmi, którzy
wysłuchają i dadzą wsparcie.

• Potrzebujecie teraz pomocy, wsparcia albo
rozmowy? W razie potrzeby możecie się do nas
zwrócić. Pośredniczymy także w kontakcie z wybranym przez Państwa kapłanem albo terapeutą.

Około 50% ciąż kończy się poronieniem. Liczba ta
wskazuje, że nie jesteście sami, że są w Waszym
otoczeniu osoby, które nie uzewnętrzniają swojego
bólu po stracie dziecka.

• WKK i Kościół w okręgu Dithmarschen zapewniają
pochówek wszystkich dzieci, które zmarły w
łonie matki lub krótko po urodzeniu. Zostają one
pochowane przez kapłanów w równych odstępach
czasu. Jest to także możliwe w przypadku wczesnych poronień, tak aby dzieci te miały miejsce
wiecznego spoczynku, a rodzice miejsce żałoby.
Mają Państwo możliwość zaproszenia członków
rodziny i uczestnictwa w takim pogrzebie.

Państwa los nie jest nam obojętny. I chcemy zrobić
wszystko, co jest w naszej mocy, aby ulżyć w
Państwa cierpieniu.
Diakonin Annegret Steinmeyer, kapłan szpitalny w
WKK w Heide
PastorAstrid Buchin, Kościół St. Jürgen w Heide
Pastor Tanja Sievers, Kościół Zmartwychwstania
Pańskiego w Heide

O czym powinni Państwo jeszcze
wiedzieć…
• Od 20 tygodnia ciąży macie prawo do opieki
przez położną.
• W południowej części Heide znajduje się pięknie
zaprojektowany anonimowy cmentarz, na którym mogą być pochowane dzieci, które zmarły w
łonie matki lub krótko po urodzeniu. Poza tym w
Marne i w Brunsbüttel istnieją też miejsca, gdzie
można pogrzebać dzieci.
• Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów i
zobowiązań z tytułu pochówku dzieci.
• W Heide pogrzeby odbywają się o godzinie
9 w każdą drugą środę parzystych miesięcy
(luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i
grudzień). Zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w tych małych uroczystościach pogrzebowych.

