“LEVENSBRONNEN”
Thema van deze dagen :
Levensbronnen.
Op een ontspannen manier
willen we op zoek gaan naar
onze levensbronnen
• in de ontmoeting met elkaar
• via meditaties
• via film
• in uitwisseling
• creativiteit
• in samen wandelen
• in het ervaren van elementen van het religieuze leven.
Dagen zonder haast en zonder
druk, die ons uitnodigen tot
ontmoeting. We zijn allen geroepen om te leven en op een
eigen manier die weg te gaan,
die zin en voldoening geeft aan
ons leven. Een weg die je laat
worden wie je bent.
Het kloosterleven is één van de
mogelijke wegen, die kunnen
leiden tot een vruchtbaar bestaan.

Wat kan het kloosterleven ons zeggen
over onze eigen levensbronnen? Deze dialoog willen we aangaan.
Wij verkennen
•

stilte

•

leven in een heilzaam ritme

•

de ziel gaat te voet

•

aandachtig leven

BEGELEIDING:
drs. Claudia Theinert en
drs. Johan Muijtjens
DATUM:
maandag 13 — vrijdag 17 april
2015
Begin: 18.00 uur met broodmaaltijd
Einde: ca. 10.00 uur
KOSTEN:

€ 342,50

INFORMATIE/AANMELDING:
info@levensmozaiek.nl
tel.: +31-(0)43-8795607
www.levensmozaiek.nl
LOCATIE:
GEMEENSCHAP DE HOOGE BERKT
Hooge Berkt 16
5571 TH Bergeijk
www.hoogeberkt.nl

MIDWEEK
Als we over tijd
praten, hebben we
het ook over de kunst om ons
leven goed en zinvol in te
richten binnen de beperkte
tijd die wij hier op aarde
doorbrengen.
Wie zich tijd wil

Drs. Claudia Theinert (1962),
master in interreligieuze spiritualiteitsstudies en bachelor in theologie; werkzaam als geestelijk
begeleidster (opleiding Titus
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Brandsma Instituut, Nijmegen),
in retraitewerk en in cursussen,
lezingen en workshops op het gebied van spiritualiteit.
Website: www.levensmozaiek.nl

besparen en zich steeds meer
verliest in hectische activiteit,
verliest waarschijnlijk meer
dan hem lief is.

Drs. Johan Muijtjens (1939) is
lid van de Broeders van Maastricht (F.I.C.). Na hoofdacte en
lager onderwijs, studie natuur-

Notker Wolf

wetenschappen (R.U. Nijmegen).
Aanvullende studies in spiritualiteit en geestelijke begeleiding
(ISL, Chicago) en menselijke seksualiteit en spiritualiteit (CISHS,
Boston). Ruime ervaring in begeleiding, organisatie en bestuurlijk werk.
Website:
www.broedersvanmaastricht.nl

Bij U
ontspringt de bron
die Leven geeft.
(Psalm 36)
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