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wegen tot bezield leven 

 

een mens 

door God geraakt 

 

en niets is meer  

zoals het eens was 

 

een kind 

een kribbe 

een stal 

 

nietig 

onbeduidend 

onbelangrijk 

 

nu 

vandaag 

hier 

 

en niets zal meer zijn 

zoals het is 

 

(Andrea Schwarz) 

IN ALLE 

EENVOUD 
Meditatief Kerstweekend                              

 

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 

cursussen, lezingen en workshops 

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 natuur- weten-

schappen (R.U.  Nijmegen). Aanvul-

lende studies in spiritualiteit en 

geestelijke begeleiding ( ISL, Chica-

go) en menselijke seksualiteit en 

spiritualiteit (CISHS, Boston). Ruime 

ervaring in begeleiding, organisatie 

en bestuurlijk werk.  

Website:  

www.broedersvanmaastricht.nl 

IN ALLE EENVOUD - 

kwetsbaarheid als kracht 

18 - 20 december 2015 



www.levensmozaiek.nl 

In alle eenvoud - kwetsbaarheid als kracht 

“Wanneer nader je Kerstmis  
het beste? 
Als je de veelheid en de haast 
achter je laat en het stil laat worden. 
Zoals in de stilte van een nacht vol 
sterren of in de witheid van be-
sneeuwde velden. … 
 
Kerstmis is een tijd van inkeer. 
Tussen alle bedrijven door, 
temidden van de drukte voor kerst, 
halt houden. 
Jezelf de vraag stellen wat er in je 
leeft 
en waar je naar verlangt. … 
 
Door het donker heen, 
door je kwetsbaarheid en verdriet, 
door alle levensvragen heen 
 
is er soms een zacht licht 
dat op een tak valt 
of op een kind 
dat in een kribbe ligt. 
 
De verbinding met het leven is er, 
en met het licht; 
altijd weer wordt het geschonken...” 
(Loes Marijnissen) 
 
Dit weekend is een uitnodiging om de 
kracht en schoonheid van de eenvoud 
te ervaren en in die eenvoud tot rust 
te komen. 
 
Het gebeurt in alle eenvoud, 
omdat je eenvoudigweg jezelf mag 
zijn. 
  
 

Elementen van dit weekend: 

• stilte en meditatie 

• groepsactiviteiten 

• korte inleidingen 

• uitwisseling van ervaringen 

• voldoende tijd voor ontspanning 

 

Begeleiding: 
zr. Claudia Theinert en 
br. Johan Muijtjens 

 

Datum: 
18 - 20 december 2015 
Begin: 18.00 uur; 
einde: ca. 14.30 uur 

 
Kosten:    €  180,-  
(Alle kamers  met wc + douche) 

Locatie: 

bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ 
Sint Servaasklooster 14 
6211 TE Maastricht 

www.onderdebogen.nl 

 

Informatie / aanmelding: 

(vóór 4 december) bij: 
 
zr. Claudia Theinert 
tel.: 043-8795607 
info@levensmozaiek.nl 

br. Johan Muijtjens 
tel.: 043-6311792 
j.muijtjens@debeyart.net 


