
Kloosterdagen  Het leven is een avontuur! 

Persoonlijke bezinning op jouw levenspad 

Kom je door de waan van de dag onvoldoende toe aan je persoonlijke ontwikkeling 

als geestelijk verzorger? Heb je behoefte aan ruimte voor jezelf in contact met 

andere geestelijk verzorgers?  

Kom je professioneel opladen in de inspirerende ambiance van de Willibrordusabdij! 

Wees welkom om in contact met anderen tot jezelf te komen! 

Doel: bieden van persoonlijke reflectie om je vak als Geestelijk Verzorger duurzaam 
krachtig en geïnspireerd uit te oefenen   

Vorm:  Er wordt in 2 subgroepen gewerkt met verschillende werkvormen ter 
verdieping van je zelfkennis en inzicht in je persoonlijke drijfveren.                                
We zijn te gast in het klooster. Er is ruimte in het programma om deel te nemen  aan 
een aantal vieringen. In deze omgeving ervaar je rust en ruimte voor eigen vragen. 
Deze dagen kennen daarmee aspecten van een retraite, maar er wordt een actieve 
persoonlijke inbreng verwacht. Het accent ligt op persoonlijke reflectie en uitwisseling 
met elkaar.  

PRAKTISCHE ZAKEN 

Facilitatoren: Toin Coolen en Marjolein Rikmenspoel    

Data: 
20 - 22 mei  2020 
16 - 18 sept 2020  

Kosten: 395 euro per persoon  
Logies op basis van 1-persoonskamer en volpension (exclusief linnenpakket  voor 10 
euro) 

Er is ruimte voor minimaal 7 en maximaal  12 deelnemers die werkzaam zijn als 
geestelijk verzorger.  Deze retraite staat ook open voor studenten Geestelijke 
Verzorging. 

Accreditatie SKGV: 5 punten in totaal 

(Categorie : 2 in Levensbeschouwing en spiritualiteit, 3 in 
Persoon en werk) 

Over de facilitatoren: 

Toin is als oblaat verbonden aan de Willibrordusabdij. Hij is werkzaam als algemeen 

geestelijk verzorger en ethiek ondersteuner in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.  

Hij is onder andere gecertificeerd gespreksleider moreel beraad en Socratisch 

gespreksleider. 

Marjolein is auteur van 2 boeken over spirituele intelligentie, ervaren 

workshopbegeleider en werkzaam als algemeen geestelijk verzorger in de 

ouderenzorg (zie ook www.notos.info). 

http://www.notos.info/


Heb je vragen? Stel ze via een mail naar toincoolen@gmail.com en 

marjoleinrikmenspoel@notos.info 
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