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2015 

Laat los, 

verlies je  

stap voor stap 

 

aan wat groter is, 

wat alles omvat. 

 

Om jezelf 

stap voor stap 

weer te vinden. 

 

Herkenbaarder, 

prachtiger dan 

ooit.  

 

(Hans Bouma) 

e-mail: info@levensmozaiek.nl 

tel.: +31-(0)43-8795607 

www.levensmozaiek.nl 

- wegen tot bezield leven 

Drs. Claudia Theinert (1962), ma-

ster in interreligieuze spiritu-

aliteitsstudies en bachelor in the-

ologie; werkzaam als geestelijk bege-

leidster (opleiding Titus Brandsma 

Instituut, Nijmegen), in retraitewerk 

en in cursussen, lezin-gen en work-

shops op het gebied van spiritualiteit.  

Website: www.levensmozaiek.nl 

 

Drs. Johan Muijtjens (1939) is lid 

van de Broeders van Maastricht 

(F.I.C.). Na hoofdacte en lager 

onderwijs, studie natuurweten-

schappen (R.U. Nijmegen). Aan-

vullende studies in spiritualiteit en 

geestelijke begeleiding ( ISL, Chi-

cago) en menselijke seksualiteit en 

spiritualiteit (CISHS, Boston). 

Ruime ervaring in begeleiding, or-

ganisatie en bestuurlijk werk. 

Website: 

www.broedersvanmaastricht.nl 



Bezieling, compassie en inspiratie… 

zijn de leidraad in onze inzet, u te begeleiden op uw 

zoektocht naar zin en een bezield leven. 

Centraal staat: 

• zin en betekenis van het leven te ervaren 

• rust en ruimte vinden om thuis te komen bij jezelf 

• de kracht van  kwetsbaarheid (her)ontdekken 

• je weer kunnen verbazen over het wonder van de alle-
daagse dingen 

• met mildheid en liefde naar je leven kijken 

• je ervan bewust worden, dat je goed genoeg bent 

• dat je mag zijn zoals je bent 

• je eigen weg vinden naar een geïnspireerd en bezield 
leven 

• durven leven vanuit compassie en verbondenheid, 

• in vrede leven met jezelf en anderen en de Ander 

• de Bijbelse boodschap ontdekken als bevrijdende weg 
tot vervuld leven 

vanuit een christelijke levensovertuiging, met respect-
volle openheid voor andere (geloofs)overtuigingen. 

bezield leven vanuit moed, compassie en verbondenheid 
Midweek “DE MOED VAN IMPERFECTIE” 

Datum: 23 - 27 februari 2015 

(begin: 18.00 uur; einde: 10.00 uur) 

Midweek “LEVENSBRONNEN” 

Datum: 13 - 17 april 2015 

(begin: 18.00 uur; einde: 10.00 uur) 

Kosten per midweek: € 342,50,- 

Locatie: 

Gemeenschap De Hooge Berkt 

Hooge Berkt 16 

5571 TH Bergeijk  

www.hoogeberkt.nl 

STILTE - weekend  “WONEN IN STILTE” 

Datum: 17-19 april 2015 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 

St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

 

‘Bourgondisch’ Retraiteweekend “GUN JE JEZELF” 

Datum: 12-14 juni 2015 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 

St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

Persoonlijk begeleide retraite 

Datum: 31 juli - 9 augustus 2015 

(begin: 18.00 uur; einde: 9.30 uur) 

Kosten: € 640,- 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 

St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

 

Contemplatieve retraite 

“COMPASSIE– mededogen als levensweg” 

Datum: 4 oktober - 11 oktober 2015 

(begin: 18.00 uur; einde: 9.30 uur) 

Kosten: € 540,- 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 

St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

 

Filmretraite “KIJKEN MET ANDERE OGEN” 

Datum:  13 november - 19 november 2014 

(begin: 18.00 uur; einde: 9.30 uur) 

Kosten: € 460,- 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 

St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

Kerstbezinningsweekend “IN ALLE EENVOUD” 

Datum: 18 - 20 december 2015 

(begin: 18.00 uur; einde: 14.30 uur) 

Kosten: € 180,- 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 

St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

 

Meditatiegroep Contemplatieve Tochtgenoten 

één keer per maand, telkens op een woensdag 

van 19.30 uur - 21.30 uur 

7 jan, 11 feb, 18 maart, 22 april, 20 mei, 24 

juni, 9 sept, 14 okt, 11 nov en 9 dec 

             [graag van te voren aanmelden] 

Kosten: € 11,- per avond 

Locatie: 

Klooster Wittem 

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem  
 

Bezinningsdagen “OEFENINGEN VOOR DE ZIEL” 

4 zaterdagen doorheen het jaar 

21 maart; 6 juni; 5 september; 31 oktober 

Kosten: €  30,-  (lunchpakketje meebrengen) 

Locatie: 

Provincialaat v.d. Broeders van Maastricht 

Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht 

 

Meer informatie omtrent de verschillende programma’s 

als ook aanmeld– en contactformulieren vindt u op  

www.levensmozaiek.nl 

Neem rustig contact met mij op: 

 

Claudia Theinert:  

e-mail:  info@levensmozaiek.nl 

tel.: +31-(0)43-8795607 


