
Liefde, Verlies + Vergeving 

LOVE, LOSS & FORGIVENESS 

Workshop 14-15 november 2014 

  

Beste mensen, 

Wij verheugen ons dat opnieuw een Workshop LLF, Liefdevol Leven geheel 

in de Nederlandse taal gegeven zal worden. 

Michael Murphy* biedt naast de workshops die hij zelf incidenteel in Ierland, 

Roemenie en Nederland geeft de ruimte aan de LLF organisatie Nederland om 

workshops te organiseren. 

Hij heeft opnieuw Victoria Annegarn gevraagd deze workshop te verzorgen. 

Met plezier gaat zij ondersteund door Marco van Roosmalen en Maria Bosman 

dit doen. 

  

Iedereen is van harte uitgenodigd aan deze korte workshop deel te nemen. 

  

Misschien om kennis te maken met de inzichten, ervaringen en de werkwijze 

van de LLF. 

Misschien als “onderhoud” van de ziel, ook voor zij die eerder hebben 

deelgenomen. Het is immers altijd goed een niet-oordelende-houding  te oefenen 

en open te luisteren. 

  

* Zoals de meesten van jullie weten is Michael Murphy een inspirerende Iers-

Amerikaanse psychiater, die in de V.S. aan de wieg heeft gestaan van de hospice 

beweging. Michael geeft zijn kennis en kunde vorm in het project Living the 

Loving Life, Practices of Love Loss and Forgiveness. 

De thema’s liefde, verlies en vergeving staan centraal en vormen de leidraad in 

zijn workshops. 

Zo ook in deze Workshop. De aanpak en werkvormen kenmerken zich door 

compassie, humor en onvoorwaardelijke aandacht. 
Meer hierover kun je lezen in de Nieuwsbrieven LLF Nederland (aan te vragen via llfnederland@gmail.com) of 

op de website van LLF in de Verenigde Statenwww.lovelossforgiveness.org 

  

14 en 15 november 2014 

Vrijdag van 16.00 uur tot 21.00 uur en 

Zaterdag van 10.00 uur tot 18 uur. 

  
Locatie: het prachtige dijkhuis aan de Hoge Maasdijk 50 in Andel, Noord 

Brabant, waar we van verschillende ruimtes gebruik kunnen maken en even 

tussendoor een frisse neus kunnen halen bij de rivier. 

mailto:llfnederland@gmail.com
http://www.lovelossforgiveness.org/


Kosten: totaal 125 euro 

Wat je hiervoor mag verwachten: De workshop, thee en koffie e.d. 
tussendoor, op de vrijdag soep/salade/ brood maaltijd en op de zaterdag 
ontbijt en een verrassingslunch. 

Dit bedrag is bewust zo laag gehouden om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven deel te 
nemen. Als het bedrag te veel voor jou is, voel je vrij om met ons te overleggen over een aangepast 
bedrag. 

Slapen:voor logies zijn er diverse bed en breakfasts en hotels in de nabije omgeving te reserveren. Prijzen v.a. 

38 euro pp. per nacht (2-personen v.a. 50 euro).Indien gewenst sturen we een lijst van 

overnachtingsmogelijkheden van Andel en omgeving. 
Er zijn 4 slaapplekken in het gastenverblijf van Victoria, op dezelfde Hoge Maasdijk locatie a 25 euro p.p.  Naar 

huis gaan om te slapen kan natuurlijk ook. 
. 

Opgeven kan tot 3 november 
  

Aanmelden per email:llfnederland@gmail.com 

Graag hierin vermelden: 

Naam 

Telefoonnummer 

Datum aanbetaling = 50 euro 

(totale bedrag in een keer betalen kan ook ) 

                                                                                                    

Bedrag overmaken naar rek. nr  NL54TRIO0197956181 tnv LLF Nederland, 

Zeist ovv LLF workshop nov.2014. 

De inschrijving is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50 euro. 
Het resterende bedrag graag overmaken vóór 5 november. 

  
Contact: 

Bij voorkeur per mail via llfnederland@gmail.com 

Telefonisch: 

Maria Bosman 030 6913008 

Victoria Annegarn 0610 901 465 

  

We hopen op een mooie workshop! 

  

Namens LLF Nederland, 

Victoria Annegarn, Herman Verwey en Maria Bosma 
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