Enkele voorbeelden
Geboorteviering, geboorteceremonie
of een geboortefeest
Geboorteviering
De geboorte van je kindje is een intense ervaring,
voor sommige mensen het mooiste moment van het
leven. Je hebt er naar uitgekeken, de buik langzaam
zien groeien en nu je je kindje eindelijk vast kunt
houden, wil je het laten zien aan alle mensen waar
je om geeft. Samen kun je het welkom heten in
een geboorteviering of in een welkomsfeest. In dat
feest staan toekomstwensen van jullie voor je kindje
centraal. Daarnaast is het een gelegenheid voor de
mensen om jullie heen om wensen voor jullie als
gezin en voor jullie kindje te uiten. Het verloop van
de viering bepalen we helemaal in overleg.

bewust beleven van belangrijke momenten

Een geboorteceremonie is als het
ware net als een doop, en gaat uit
van een zegening. Zegenen is iets wat
vaak gerelateerd wordt aan religie.
Zegen heeft oorspronkelijk de betekenis
van heil of voorspoed. In de loop der
tijd kreeg het ook betrekking op het
uitspreken van een formule waarmee
men poogt iemand heil of voorspoed
te geven. Heil betekent niet meer dan
‘heelheid’, het goede, voor jezelf, je
naasten, de wereld en eventueel dat wat
de wereld overstijgt. Dat zijn geen vaste
formules, dat zijn menselijke wensen die we zelf
kunnen samenstellen. Dit kan in klein maar ook in
groter verband worden gevierd.
Geboortefeest
Het woord zegt het al, een feest. Je kunt denken aan
een babyborrel, een picknick, een tuinfeest, waarin je
symbolisch een stukje meegaat op het levenspad van
het kindje. Je nodigt de mensen om je heen uit om met
jullie samen de geboorte van je kindje te vieren.
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Ritueel of ceremonie
bij geboorte of adoptie
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verwonderingsspel

bewust beleven van belangrijke momenten

Geboorte
Hoera, er is een baby op komst. Dat wil je niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Als traditioneel dopen niet bij je past kun je kiezen voor
een passend eigentijds ritueel of feest. MomentoB biedt
rituelen aan. In een gesprek kun je aangeven wat voor
jou en je (eventuele) partner belangrijk is, samen stellen
we een heel persoonlijke ceremonie samen, zo groot
of klein als passend is. Met diepgang, humor, zingeving
en liefde, precies zoals het past bij jullie en de manier
waarop je dit kindje welkom wilt heten in je leven.
Maak een afspraak voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

momentoB voor een ritueel bij
geboorte of adoptie, neem gerust

Extra mogelijkheid is een workshop voor het
maken van een verwonderingsspel. Een spel
waarbij de intenties en aanwezigen bij de viering,
ceremonie of het feest blijvend worden vastgelegd
in een spel dat het kind op latere leeftijd kan
blijven spelen.

contact op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Ik werk met een uurtarief. Tijdens dit gesprek
krijgt u een voorlopige prijsopgave, definitief
volgt per post.

Adoptie
Wanneer je een kindje adopteert, maak je
een spannende en vaak lange periode mee
waarin je toeleeft naar het moment waarop
je je kind kunt verwelkomen. Het nadenken
en beslissen, de ingewikkelde procedures,
mooie verwachtingen en misschien ook
teleurstellingen liggen nu achter je. Samen
vorm je nu een gezin! Dat geluk wil je delen
met mensen die je dierbaar zijn. Wanneer je
voor een adoptieviering of adoptiefeest kiest,
kan die precies de vorm, sfeer en inhoud krijgen

die bij jullie past. Het ene gezin wil vooral
de periode van onzekerheid afsluiten en
daar op terugkijken, misschien iets van
de achtergrond van het kindje terug laten
komen in de ceremonie door rituelen uit
zijn/haar land te gebruiken. De ander wil
het kindje verwelkomen in de kring van
vrienden en familie en het samen een
mooie toekomst toewensen. En zo zijn er
nog veel meer mogelijkheden

Helaas gaat de ontwikkeling en de geboorte van
een kindje niet altijd goed. MomentoB biedt ook
rituelen rond afscheid en overlijden. Kijk op de
website voor meer informatie of neem contact op
voor een persoonlijk gesprek.
Door de komst van je kindje wil je misschien
je relatie bezegelen met een huwelijk, samen
levingscontract of relatieviering. Ook voor deze
vieringen biedt MomentoB mooie eigentijdse
rituelen en ceremonies.

