
Data:  

dinsdag 17 en 31 mei, 14 en 28 juni 2016 

Tijd:  

19.30 – 21.30 uur 

Locatie:  

De Refter, Rijksstraatweg 37  

6574 AC Ubbergen* 

 

* Buslijn 80 stopt voor de deur.  

Samen rijden vanuit Nijmegen is ook een 

optie. 

 

 

 

Aantal deelnemers:  

maximaal 8 

Investering:  

je aandacht en € 125,- 

Informatie:  

bij Annet Hogenbirk,  

geestelijk begeleider en coach 

per mail info@zininmijnleven.nl  

of bel 024-3789423 

Aanmelding: 

per mail onder vermelding van Meer Mens 

en je naam, adres en telefoonnummer. 

 

 

Wil jij 

- meer van deze zomer genieten? 

- dagelijks leven met meer inspiratie? 

- met anderen werken aan voldoening? 

- investeren in jezelf? 

 

Bel of mail dan en meld je aan! 

Je krijgt er veel waardevols voor terug! 

 

 

Zin in mijn Leven 

Aandacht en inspiratie  

Meer Mens 

Thuiskomen bij jezelf 

4-delige workshopserie 

 

Effectief werken aan: 

Onthaasten 

Overzicht en inzicht 

Leven met focus en inspiratie 

Minder stress en meer energie 

 

 

 

 

 

Zin in mijn Leven 

Drs. Annet Hogenbirk 

De Geerkamp 1133 

6545 HD Nijmegen 

tel.: 024-3789423 

 

www.zininmijnleven.nl 

info@zininmijnleven.nl 
www.facebook.com/zininmijnleven 

twitter.com/ZininmijnLeven 



Meer Mens worden 

Loop je aan tegen je grenzen? Wil je meer 
rust en balans in je dagelijks leven en niet 

alleen in je vakantietijd?  

In de workshop serie Meer Mens werk je 
aan je levensgevoel voor elke dag. Het gaat 

om zingeving. Je gaat bezig met ruimte 

scheppen voor jezelf en wie je bent en daar 
ook naar handelen.  

 

 

Leven met meer aandacht 
In een periode van twee maanden besteed 

je zowel thuis als in vier bijeenkomsten  

aandacht aan leven met meer voldoening en 
rust. Een mooie periode om inzichten ook 

daadwerkelijk te gebruiken voor  

veranderingen in je gedrag en levensstijl. 

 
 

Moet alles echt? 

De serie avonden is evenwichtig opgebouwd. 
Vanuit compassie met jezelf ga je zien wat 

je allemaal ‘moet’ en of dat ook allemaal 

moet. Waar heeft dat moeten mee te  
maken: met hoe je bent opgevoed, met 

ideeën rond God en mens misschien en/of 

met de maatschappij waar je deel van uit-

maakt. Hoe bepaalt dat jou en hoort dat wel 
bij jou zoals jij ten diepste bent?  

 

 
Mens met verlangens 

Op verschillende manieren verken je jezelf 

en krijg meer de ruimte om bij je eigen  
verlangens te komen, bij wat jij eigenlijk wilt 

en kom je bij je vitale kracht.  

Je gaat inzoomen op waar het jou in je leven 

om gaat. Dat maakt het gemakkelijker om 
stappen te zetten. 

Mogen 

Trouw zijn aan jezelf levert een nieuw  
perspectief op. Naast wat echt moet, komt 

er een veel plezieriger ‘mogen’.  

Hoe je in het leven staat, je levens-
beschouwing, geloof of spiritualiteit en wat 

je na je opvoeding bewust of minder bewust 

achter je gelaten hebt krijgen hierbij  
aandacht en ruimte. 

 

 

Werkwijze 
Er zijn vier bijeenkomsten van twee uur.  

In deze bijeenkomsten wordt er met  

verschillende werkvormen gewerkt: gesprek, 
imaginatie, opdrachten in kleine groep,  

gedichten, verhalen, meditatief moment en 

muziek.  

Per keer krijg je een huiswerkopdracht mee 
om in de tussentijd met aandacht het thema 

concreet voor jezelf te verkennen. 

 
 

 

 
 

 

 

Ervaringen: 

Ook kwetsbaar kunnen zijn 

In de groep mocht kwetsbaarheid er zijn. 

Er was respect en veiligheid. En.... we 

hebben ook hartverwarmend samen  
gelachen. 

(Anoniem, 53) 

 

Meer in mijn mars 

...bij Annet heb ik gewerkt aan het gevoel 
dat ik meer in mijn mars heb, dan ik 

gebruikte.  

 
Ik verdiepte me te weinig in mijn inner-

lijk leven en mijn persoonlijkheid kwam 

zeker tijdens mijn werk te weinig uit de 
verf.  

 

Annet wist daar raad mee. Op gestructu-

reerde wijze volgde ze me op de voet en 
wist ze me te inspireren om met meer 

respect naar mezelf te kijken.  

 
Daardoor kwam ik in beweging om mijn 

leven op de juiste waarde te zien en vorm 

te geven. 

(José, 57) 

 

 

 
Eigen doelen halen 

Grote stappen zijn mogelijk maar ook 

stilstaan in verbazing en verwonde-
ring; de veelzijdigheid van het leven komt 

in al haar facetten voor het voetlicht.  

 

Annet biedt je de ruimte je traject zo 
doelgericht als gewenst en zo ‘zweverig’ 

als nodig vorm te geven.  

 
Ze waakt er terdege voor dat je doelen 

gehaald worden en weet daar ongemerkt 

de vaart in te houden. 

(Bob, 43) 

 


