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“Maar degene die achterblijft mag huilen, laat de tranen maar stromen. 

Met later een lach er doorheen, uitkijken naar een weerzien... 
Door dunne flarden gescheiden, de levende en de overgegane mens.  

Heel vaak nog een nauw contact.  
Want overgaan is absoluut géén einde.” 

 

Een bezorgde ziel 

 

Prachtige teksten van Skyletters 
doorgegeven uit de sferen nu 

gebundeld in boek 
 

Titel:  Voetstappen naar het Licht 
Auteur: Ria Verdurmen  
Aantal pagina’s: 200 
ISBN: 978 90 8954 132 1 
Prijs: € 18,50 

 
Over het boek: 
Ria Verdurmen liep al heel lang rond met de vraag: Is er 
meer tussen hemel en aarde? En plotseling kreeg ze daar 
zelf heel duidelijke en liefdevolle tekenen van. Er dienden 
zich teksten aan in haar hoofd, met een mooi wit licht en 
soms prachtige kleurbeelden. Haar arm reageerde daar 
sterk op en voelde zo zwaar, dat ze automatisch begon te 
schrijven. En ineens, net als met voetafdrukken in de 
witte sneeuw, stond het blad vol met woorden. Soms heel 
liefelijk en soms met klem neergezette zinnen.  
Ria voelde dat er vele lieve vrienden en zeker grote 
helpers uit de sferen graag hun boodschap onder de 
mensen wilden verkondigen. Via dit automatisch schrift 

zijn intussen vele teksten doorgegeven die via Skyletters.net te lezen zijn. Maar 
het is niet altijd mogelijk of wenselijk om een computer te gebruiken, vandaar 
deze gedrukte uitgave. 
De teksten zijn mooi, warm en liefdevol. Ze bieden troost waar de menselijke 
woorden vaak tekortschieten. Ze vertellen ons, dat er altijd op ons wordt 
gewacht, hoe eenzaam we soms ook zijn en hoe sterk we onze geliefden ook 
kunnen missen. Ze leiden ons, stap voor stap, naar het Licht. 

 

 
Onderschrift voor de redactie: 
Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de auteur, 
dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286 


