
Spiritualiteit vandaag  
- betrokken blijven 

 

Het tijdschrift SPELING 
heeft zich in zijn uitgaves 
van 2016 gericht op actuele 
vragen als duurzaamheid, 
hoe omgaan met agresse, 
kwetsbaarheid en desorien-
tatie.  
“Het gaat dus om betrok-
kenheid, maar ook over de 
vraag hoe we betrokken 
kunnen en willen zijn, waar 
het hapert of misgaat, en 
door wie we ons graag laten 
inspireren.” 
(redactie Speling, 2016|1) 

 

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 

INSPIRATIEDAGEN 2019 

 

- wegen van bezield leven 

Begeleiding: 



 

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

        LEVEN - een hele kunst 

DESORIËNTATIE aandurven 

De weg kwijt zijn, 
je ontheemd voe-
len,  het niet 
meer zien zitten. 
Hoe gaat het ver-
der met onze sa-
menleving, onze 
wereld…  

 
Kan desoriëntatie waar ik haar aandurf ook 
een kans zijn om dieper op het spoor te 
komen wat nu écht belangrijk is in ons le-
ven?  Wat kan een betrouwbare kompas 
zijn doorheen de onzekere tijden waarin 
we leven? 

21 September 2019 

 KWETSBAARHEID durven zien 
 
“Ons leefmilieu is kwetsbaar, onze vrede is kwetsbaar, 
onze oriëntatie in het leven is kwetsbaar.” 
(redactie Speling 2016|3) 

 Kwetsbaarheid hoort bij ons mens zijn en kan een open-
barende kracht hebben wanneer wij haar durven zien en 
in ons leven durven toelaten. 

 9 November 2019 


