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Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor ingeschreven hebt of (oud-) 

student bent. Eventueel afmelden per mail. 

 Het is weer voorbij die mooie zomer…. 

Een prachtige zomer met even zoveel mooie momenten laten we nu 
achter ons. Op Les Grangeonnes was het een drukte van jewelste: 
tot eind augustus was er alles verhuurd. Iedereen heeft er genoten 
en er waren regelmatig indrukwekkende ontmoetingen met de huur-
ders. 

Daarnaast ben ik zelf twee keer naar Bourgondië geweest om er een 
masterclass te geven rondom Familie-opstellingen. Een groot suc-
ces. Degenen die al een opleiding in Familie-opstellingen hadden 
gevolgd, waren verrast over mijn manier van werken. We hebben 
ook met elkaar ontdekt dat ‘opstellingen’ verder gaan dan alleen de 
juiste vragen stellen. Je dient weet te hebben van de systemen, 
opvoedkunde en psychologie, maar je dient ook de te zwaar  
christelijk aangezette opmerkingen van Hellinger te kunnen  
relativeren. Hij was uiteindelijk een katholiek priester en veel van zijn 
vooropgezette interpretaties zijn ingegeven door de christelijke tradi-
tie van waaruit hij kwam. De masterclasses waren zo’n groot succes 
dat die komend jaar herhaald gaan worden, houdt dan ook de 
Nieuwsbrief in de gaten. 

Open Middag op 4 september. 

Komende zaterdag is er weer een gratis Open Middag in het  
conferentiehotel De Spreeuwelse Heide in Westelbeers: Spreeuwel-
sedijk 9. Je bent van harte welkom om kennis te maken met de 
grondleggers van het IHC, Peter-Jan In der Rieden en Loek Knip-
pels. 

Beiden zullen je informeren over de opzet van de opleidingen, maar 
vooral ook kennis laten maken met hun visie en missie in het leven. 
Zij als innovators van het IHC weten als geen ander wat het betekent 
‘je leven in eigen handen te nemen’. Niet meer jezelf verschuilen 
achter de zogenaamde zekerheid van een vaste baan, maar je kop 
uit durven steken en gaan voor je droom. 

Kom jij ook om je te overtuigen en in te schrijven voor het eerste jaar 
– ook wel het zelfrealisatiejaar genoemd. Een jaar waarin gewerkt 
wordt met de methodieken waarin je ook opgeleid wordt. 

Reünie: Oproep oud studenten 2000 – 2004. 

Het is nu 10 jaar geleden dat wij, Marielle Soet en Harriet van den 
Broek, aan de opleiding bij het IHC begonnen. In die vier jaren is er 
ontzettend veel gebeurd en ook daarna is ons leven mede door de 
tijd bij het IHC ingrijpend veranderd. 

Al mijmerend hierover, kwam de wens om iedereen die in de periode 
2000 – 2004 betrokken was bij de opleiding (medestudenten,  
begeleiders en leraren) weer eens te ontmoeten. 

Wij willen dan ook graag een reünie organiseren en wel op 30  
oktober in Uden. Heb je interesse, stuur dan een mail naar één van 
de onderstaande adressen. Wij sturen je dan meer informatie toe. 
Hopelijk tot dan, 

Marielle Soet: mariellesoet@hotmail.com 
Harriet van den Broek: info@vdbroekcoach.nl 

Symposium is verzet! 
Zoals al eerder aangekondigd is het symposium verzet van woensdag 1 
september naar zaterdag 4 juni 2011. 

Het is in alle opzichten een betere datum omdat er dan geen vakanties zijn 
en voor velen is het een lang weekend rondom Hemelvaart. De goede tijd 
om jezelf onder te dompelen in de sfeer van boeiende lezingen en work-
shops, met als afsluiting het concert met Lenny Kuhr. 

Laat je kans niet voorbij gaan, zet deze datum alvast in je agenda en meld 
je aan voor het symposium via: info@het-ihc.nl  of bel het secretariaat: +31
-(0)10.52.444.53 in Rotterdam. 

Start Studiejaar 2010 – 2011. 

Na de Open Middag, waar mensen de kans krijgen zich nog in te schrijven 
voor het eerste jaar, start de opleiding in het weekend van 10 – 12 septem-
ber: jaargroep III en IV. 

Daarna zullen in het weekend van 17 – 19 september de volgende 

groepen van start gaan: Jaargroep I en II. 

 

Lezing van Loek in Tilburg. 

Op woensdag 15 september verzorgt Loek op verzoek een 
voordracht in Tilburg: “Het Ronde Tafelhuis”- interreligieus  
ontmoetingscentrum, Haendellaan 40, 5011 LS Tilburg. 
www.rondetafelhuistilburg.nl 
Voor aanmeldingen, neem dan contact op met Ingrid van Hamont: 
06-219.70.939 e-mail: ingridvanhamont@gmail.com 

Leef je eigen leven, de titel van de voordracht handelt over onze 

oorsprong. Allemaal zijn we onderweg. Tijdens ons verblijf op aarde willen 

we zoveel mogelijk ervaringen opdoen. Die ervaringen neem je uiteindelijk 

mee. Hoe ben jij omgegaan met de kansen die je gekregen hebt, hoe ben 

jij omgegaan met jouw talenten, in hoeverre heb je steeds geprobeerd in 

het spoor te lopen van je ouders?  

Loek Knippels is een charismatisch verteller en weet iedereen te raken 
vanuit zijn ruime ervaringen als therapeut. In 1985 heeft hij een  
opleidinsinstituut opgericht waar mensen geschoold worden tot holistisch 
coach dan wel holistisch counselor. Zie ook www.het-ihc.nl 

 

Levenskunst Beurs 
Op 28 en 29 augustus was er de Levenskunst Beurs op Landgoed de 
Horst in Driebergen. Ook het IHC was er aanwezig. Talrijk goede ontmoet-
ingen vonden plaats. Ervaringen werden uitgewisseld. Loek gaf dagelijks 
een voordracht en hij werd ondersteund door twee gepassioneerde stu-
denten. Dank Manon en Anita voor jullie ondersteuning en enthousiasme. 

Op een bepaald moment kwam een therapeut naar Loek met de  
opmerking: “Ik gebruik jouw artikelen uit Spiegelbeeld voor mijn cliënten. Ik 
vind het een eer jou hier te mogen ontmoeten. Dank voor je inspiratie!” 
Ook dat kan gebeuren op een beurs. 

Nu afwachten hoeveel mensen zich gaan inschrijven voor het eerste jaar. 
Heb je het nog niet gedaan, doe het dan nu. 
Stuur een mail naar: info@het-ihc.nl  
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