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Op 12 januari 2018 gaat de Maand van de Spiritualiteit van start. De Maand sluit aan bij de groeiende 
behoefte aan inspiratie en zingeving in de samenleving en heeft als doelstelling om toegankelijk te 
zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord, ongeacht leeftijd, 
sekse of religieuze achtergrond.  Het lijkt er immers op dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren 
is gegaan, waardoor men op zoek is gegaan naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en 
lichamelijk welzijn. De Maand van de Spiritualiteit draagt bij aan deze zoektocht. Zie 
maandvandespiritualiteit.nl/activiteiten2/ voor alle activiteiten omtrent de Maand.  
 
Thema Opnieuw beginnen  
“In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen,” zei Louis Couperus ooit. Maar 
hoe doe je dat, loslaten wat er is gebeurd en jezelf een nieuwe kans geven? Sommigen gunnen 
zichzelf ieder jaar in januari een leeg blad, maar lang niet iedereen gelooft in de kracht van een 
compleet nieuwe start. Zonde, want wie opnieuw begint vergeeft zichzelf voor zijn gemaakte fouten 
en creëert daarmee nieuwe kansen. Door te falen leer je en groei je. Opnieuw beginnen gaat over 
jezelf herpakken, jezelf vernieuwen, de zaken compleet anders kunnen en durven benaderen. Een 
nieuwe start maken vergt moed, maar kan voor iedereen nuttig zijn. Nuttig voor onszelf, maar ook 
voor onze relaties met anderen. Loont het echt om altijd alles uit te praten, te herkauwen en te over-
analyseren, of is het soms beter om simpelweg samen opnieuw te beginnen?  
 
Auteur essay 
Speciaal voor de Maand van de Spiritualiteit schrijft Daphne Deckers dit jaar het essay Sterrenstof. 
Daphne Deckers (1968) is schrijfster, presentatrice en fotomodel. Op haar 26e maakte ze de overstap 
van de modellenwereld naar de televisie en presenteerde ze succesvolle RTL4-programma’s. 
Daarnaast is ze de auteur van bestsellers als Decksels!, De geboorte van een gezin, Opwaartse drukte 
en Alles is zoals het zou moeten zijn. In november verschijnt haar nieuwste boek Dubbel zes. Samen 
met haar man Richard Krajicek heeft ze twee kinderen: Emma (1998) en Alec (2000).   
 
Auteurs vorige jaren  
2017 –  Rosita Steenbeek      Heb uw vijanden lief                          
2016 –  Ben Tiggelaar             Mooi werk 
2015 –  Isa Hoes                      Kompas                      
2014 –  Arie Boomsma           Troost  
2013 –  Jan Mulder                 Doodstil       
 

http://www.maandvandespiritualiteit.nl/activiteiten2/


Synopsis Sterrenstof  
 In Sterrenstof beschrijft Daphne Deckers hoe zij in haar leven verschillende fases doormaakt. Fases 
die elk een nieuw begin betekenen en waarin het moederschap en haar kinderen centraal staan. De 
fase waarin ze moeder werd en die wordt gekenmerkt door uitbundige liefde en klungelige 
onzekerheid, de fase waarin kleine kinderen pubers worden en de hechte band die in de fase 
daarvoor is opgebouwd verbroken lijkt te worden. En het meest recente nieuwe begin, het moment 
dat ze het huis uit gaan.  
 
Elk nieuw begin betekent een wedergeboorte, een verandering in de verhouding tussen ouders en 
kinderen. Maar bovenal een verandering in zichzelf; Deckers stelt zich kwetsbaar op en onderwerpt 
haar moederschap aan een analyse. Want een moeder is achttien jaar lang aan het piekeren, maar 
niet alleen over haar kinderen. Welke ontwikkeling maakt ze zelf door? Wat biedt haar houvast? 
Totdat ze uiteindelijk tot het besef komt dat het maar om een vraag draait: red ik het wel zonder 
hen?   
 
Het essay is vanaf 12 januari 2018 voor € 3,50 verkrijgbaar in de boekhandel.  
 
Tournee Daphne Deckers  
Daphne Deckers maakt tijdens de Maand een tour langs verschillende bibliotheken en boekhandels 
om over haar essay Sterrenstof te spreken. De tourdata worden spoedig online bekendgemaakt op 
/www.maandvandespiritualiteit.nl/  
 
Beste Spirituele Boek 2018   
De prijs voor het Beste Spirituele Boek is een publieksprijs die ieder jaar wordt uitgereikt tijdens de 
Maand van de Spiritualiteit. Een speciaal comité kiest uit de longlist zes titels die zullen strijden om 
de titel, waarna het publiek vanaf 12 januari 2018 twee weken lang kan stemmen op hun favoriet. 
Vorig jaar ging de prijs naar het boek Rusteloosheid van de medicus en filosoof Ignaas Devisch.  
 
Initiatiefnemers 
De Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van KRO-NCRV en dagblad Trouw. Sinds 2013 
organiseert de CPNB de Maand van de Spiritualiteit en is ook Zin Magazine verbonden. 
 
Meer informatie: Stichting CPNB, persvoorlichter Job Jan Altena: 06 41 88 19 38 - jobjan@cpnb.nl. Zie 
ook: maandvandespiritualiteit.nl/mediaroom 
 

http://www.maandvandespiritualiteit.nl/
mailto:jobjan@cpnb.nl
http://www.maandvandespiritualiteit.nl/mediaroom

