
LEVEN  
- een hele kunst 

 

Het tijdschrift SPELING 
heeft zich in zijn uitgaves 
van 2015 gericht op kwets-
bare levenskunst: "Hoe 
moeten we omgaan met 
verdeeldheid, met halve en 
hele mislukkingen, met 
praktijken die aan al te vas-
te patronen beantwoorden?" 
Wat zijn mogelijke leer- en 
oefensituaties waarin het 
goede, schone, waarachtige 
of zinvolle zich laat zien? " 
(inleiding Speling 2015/1) 
We willen stil blijven staan 
bij momenten van schoon-
heid en geluk, de moed tot 
waarheid en het zoeken 
naar zin.  

 

WEES WELKOM! 

 

(Je kunt de dagen als hele 
cyclus volgen, maar ook je 
voor afzonderlijke dagen 
opgeven.)  

Drs. Claudia Theinert (1962),  ma-

ster in interreligieuze spiritualiteits-

studies en bachelor in theologie; 

werkzaam als geestelijk begeleidster 
(opleiding Titus Brandsma Instituut, 

Nijmegen), in retraitewerk en in cur-

sussen, lezingen en workshops op het 

gebied van spiritualiteit. 
Website: www.levensmozaiek.nl 

 

Drs. Johan Muijtjens (1939) is lid 

van de Broeders van Maastricht.  Na 
hoofdacte en lager onderwijs, studie 

natuurwetenschappen (R.U.  Nijme-

gen). Aanvullende studies in spiritua-

liteit en geestelijke begeleiding (ISL, 
Chicago) en menselijke seksualiteit 

en spiritualiteit (CISHS, Boston). Rui-

me ervaring in begeleiding, organisa-

tie en bestuurlijk werk.  

Website: www.broedersvanmaastricht.nl 

 

 
Elementen van deze dagen: 

Meditatief begin  
Korte inleidingen 

Creatieve verwerking 
Ontspannen lunchpauze 

Ontmoeting 
Tijd voor jezelf 

Stilte 
Meditatieve sluitingsviering 

BEZINNINGSDAGEN 2018 

 

- wegen van bezield leven 

Begeleiding: 



 

 

 
 
         

 

   

 

KIEZEN  
VOOR HET GOEDE 

17 maart 2018 
        

Locatie: 
Prins Bisschopsingel 22 
6211 JX Maastricht 
Tijd: 10:00—17:00 
Opgave en/of meer in-
formatie 
info@levensmozaiek.nl 
Kosten: Euro 35,-  
www.levensmozaiek.nl 

        LEVEN - een hele kunst 

MOED TOT WAARHEID 

Wat is waarheid ... ? Wat betekent het 
om waarachtig te leven? En waarom is 
er moed voor nodig?   

 

 

 

   

 

 8 September 2018 

  

ZOEKEN NAAR ZIN 

 
Mogen ervaren dat ons leven zin heeft en betekenis 
schenkt geluk. Hoe ervaar ik zin in mijn leven? Wat is 
voor mij zinvol of zinloos? Hoe onoderscheid ik dit?   

 24 november 2018 


