
Woensdag 19 februari 2020 

 

 

 

Afgelopen bijeenkomst hebben we gezamenlijk het onderzoek gedaan naar 

"Wie of wat ben ik?".  

 

Woensdagavond gaan we hier mee verder, maar nu willen Celine en ik onze 

visie op deze vraag laten met jullie delen. 

 

Betekent dit dat wij het ultieme antwoord hebben op bovenstaande vraag? Nee, 

natuurlijk niet! We hebben echter wel een volledig andere kijk op dit vraagstuk 

dan de meeste andere spirituele richtingen. En wij zijn van mening dat deze 

visie veel meer recht doet aan het leven. 

 

Hoe Celine en ik naar het leven kijken, geeft ook een helder antwoord op de 

vraag "Wat is de zin van het leven voor ons mensen?". 

 

We hopen dat je benieuwd bent en je jezelf open kunt stellen voor een volledig 

andere kijk op het leven, zodat je voor jezelf kunt onderzoeken wat dit inzicht 



 

voor jou betekent. 

 

Hartelijke groet, 

 

  

 

Mocht je 19 februari verhinderd zijn, laat ons dat dan even weten. Dan hoeven 

we niet op je te wachten. Je kunt je natuurlijk ook via de WhatsApp groep 

afmelden. 

 

Weet je wellicht iemand die zich ook thuis zou voelen bij Young Spirits, stuur 

deze uitnodiging dan door en nodig de persoon dan uit voor de bijeenkomst van 

woensdag. 

 

Ps, Celine en Joop zijn er vanaf +-19:45 uur. Wil je van te voren nog iets met ons bespreken, dan ben je vanaf 19:45 

uur van harte welkom. We starten om 20:00 uur. Ben je wat later, WhatsApp ons dan nog even, zodat we er rekening 

mee kunnen houden.. 

 

Houd de volgende avond ook alvast vrij: 

De volgende bijeenkomst is op 4 maart. En daarna weer iedere woensdag om de 2 weken. 

 

  

Je vindt ons in de fijne nieuwe locatie in Wijchen dichtbij het station. 

  

Molenstraat 5 

Wijchen 



 

  

20:00 - 21:30 uur 

3 Euro 

  

Zie kaartje hieronder: 

  

  

 



 


