INZICI.ITSBODE

Vipassanà S efa
SUMMER EDITION
JAARGANG II
Nummer I
Augustus 1995

K uan-

Yi

n, B ud.d.av ihara+

e mp

le,

A mst e rd am

vIPASSANÁ-SÁNA

BUDDHAVIHARA

in het Nederlands Inzichts-bode. De
Vipassaná-Sàra is een uitgave van de "Stichting Jonge

Het beheer van het boeddhistische meditatiecentrum "Buddhavihára", adres:
Den llp 38
ll27 PC DEN ILP (gem. Landsmeer)
tel. 02908 - 26512 of 06 - 5284.5481
fax 02908 - 26883
is in handen van de Stichting Buddhavihara.
Mensen die het centrum financieel willen
ondersteunen kunnen een bijdrage storten op:

betekent

Boeddhisten Nederland" (SIBN) en komt tot stand in
nauwe samenwerking met de Stichting Buddhavihdra en
hetVipassana Meditatie Centrum in Groningen. Het doel
is om mensen die vipassaná meditatie beoefenen van

nuttige informatie te voorzien, te berichten over
meditatie-activiteitenin het land en activiteiten in ruimere
zin aan te kondigen van het boeddhistische meditatiecentmm Buddhavihára te Den Ilp zoals de viering van
boeddhistische feestdagen.

De abormementsprijs is minimaal f15,- per jaar.
U kunt zich als abonnee opgeven door bovengenoemd
bedrag te storten op het gironunmrer van de SJBN onder
vermelding van:- " Vipassand-Sara " .
Samenstelling vau de redactie:

Marieke Zeeuwen (lay-out, editing),
Frits Koster, Jolun Tinge en Aad Verboom.
Info: Aad Verboom: tel. 030 - 888 655,
Buddhavihara: tel. 02908 - 26512
fax 02908 - 26883.

I

december !
Kopij graag liefst een week vóór deze datum inzenden of

De "deadline" voor de volgende ediÍie is

bellen

naar:

Marteke Zeeuwen

Postbankrnr. 22.37.503
onder vermelding van: "Buddhavihdra"

TO OUR ENGLISH READERS
Vipassaná-Sàra can be translated as Insight Journal. Our

aim is to provide those who are interested in vipassaná
meditation with relevant and useful infbrmation and tcl
report or the activities of the Buddhist meditation ceutre
Buddhavihára in Den llp (Amsterdam). The nunagement
Buddhavihára is in hands of the "Buddhavih-ara
Foundation".

of the

I.B.-Bukkerlaan 53
3582

VN Utrecht

tel: 030 - 54 68 49 (nieuw nr.!)

Postadres SJBN:
Postbus 1519, 3500 BM Utrecht.
Postbank rekeningnr. 52.32.118

Those who wish to support the centre and its
activities financially, may send their contribution to:
Postbank acc.nr. 22.37.503
mentioning' Buddhavihdra " .

A shining Jotika together with her family, just af-ter her ordínatíon,
Den llp, Ith of May 1995

BUDDHAVIHARA NEWS / BUDDHAVIHARA NIE(IWS

The ordínation ceremony at Vesak at the Buddhavíhdra-temple, Den

Vesak

The Vesak ceremony is the celebration of the
Birth, Enlightenment (Awakening) and Passing
Away of the Buddha and many consider it to be
the most important ceremony in Buddhism. On
Saturday the 13h of May, Vesak was celebratecl
at "Buddhavihára" in Den Ilp. On this day an
ordination ceremony was held. Four people
were ordained as monks, in order to live the
monastic life for a longer or shorter period of
time. One of them arrived from Thailand for
this occasion on that very same day !
Abdel Aziz El Kajjal, who has been
working at the Buddhavihára-temple in Den Ilp
for a long time, also received the ordination.
His name is now Mettanando.
Another person who received the monk's
ordination was Joke Hermsen. For the past

three years Joke has been living in the
Buddhavihára-temple in Amsterdam, more or

less living a monastic life already. Through the
ordination this has taken a more visible form.
As the fully ordained bhikkhuni-order does not
exist in the Theravada tradition anymore, Joke
was ordained as Sïlacarini, which means: one
who intends to keep the precePts.
At her ordination Joke was given the

name Jotika.

Congratulations

!

llp

Míni-retraite in Den llp
Van 30 juni t/m 3 juli werd er in Den Ilp een
vierdaagse retraite gehouden waaraan tien
Thaise nonnen deelnamen. De "chapel" werd
getransformeerd tot een echte Thaise Wat
(:tempel), met maechis in het wit die de acht
precepts onderhielden en de dagen in stilte
doorbrachten met zit- en loopmeditatie. De
retraite werd gehouden o.l.v. de Eerw.
Metthavihari die het meditatie-onderricht en de
persoonlijke interviews gaf. De deelneemsters
keerden zeer verrrijkt huiswaarts.
Feestelijkheden
Op 4 november wordt in een nog onbekende
feestzaal in Amsterdam Loy Krathong (Thais
Lichtfeest) gevierd. Tijdens dit feest worden
bootjes in de vorm van lotus-bloemen met
kaarsjes en wierook erop (Kratongs) in het
water gelegd. Het naar zee laten drijven van
het bootje is symbool voor het loslaten van alle
slechte dingen die men gedaan heeft.
Op 5 november wordt in "Buddhavihára"
in Den llp de Kathina-ceremonie gehouden.
Deze puja is de afsluiting van de regenperiode.
In deze periode verblijven de monniken
traditioneel op een vaste plaats en bestedendeze
tijd aan studie en meditatie. Aan het eind van
deze periode, tijdens de Kathina-ceremonie
krijgen de monniken van de lekengemeenschap
nieuwe monnikskleden aangeboden.
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EXTRACTS FROM A TALK GIVEN BY THE MOST
VENERABLE P.K.K. METTHAVIHARI
(lnter-religious convention, Amsterdam, October 24th /,993, organísed
by the "Werkgroep voor Interreligieuze Samenwerkíng").

Dear spiritual friends, firstly, please excuse me
for speaking English. My Dutch is not very
good so I prefer to use English so that you will
not misunderstand what I have to say.
I am delighted to be here amongst those
who are searching for peace and happiness by
the practice of faith or belief. This practice is
essential to enable us to place ourselves in
contact with the Universe and to allow us to
live together in this world to which we belong;
to find peace even though there are many

different faiths and religions in this world.
Despite this we all have the same goals, we are
all looking for peace, happiness and security in
life.

At the same time we can improve
relationships

our

with mankind, regardless of

nationality, creed or belief. This is because we
all share the same experiences of living. In
human life we encounter comparable suffering
and we experience similar happiness too. How
can we create a balance between the two
extremes? Nobody has denied or can deny that
there is suffering in life. There is a great deal
of suffering in this world. Of course, we
should not forget that happiness is also a part of
human life.
This leaves the questions, "Can we justify
anything in terms of right or wrong? Can we
say that one is following or practising in the
only right path or the truth?" Whilst we are all
here today, we have many differences in our
beliefs which depend on our background, where
we come from, or what we can best relate to.
My opinion or judgement is that anything that
can bring peace and happiness. that meets our
aim, and helps to attain the highest state of
existence, is the best way to follow. So the
specifics do not matter. Each individual has his
own experience in connection with the practice.

My theme for this talk is meditation, so I
just want to outline briefly what meditation

means to me. "To meditate": many do not
perhaps necessarily interpret this in the same
way that I do.
To meditate means to open, not to close.
To open what? To open our senses to whatever
comes in contact with those senses. With this
sense-contact we can accumulate compassion,
understanding, acceptance and tolerance. This
is the meaning of meditation.
In our practice, the practice of Vipassaná

meditation,

I

have been leading groups of

meditators many times over the years. I try to
encourage people to keep themselves open to
the Universe, and everything which may come
into contact with one's senses. At the same
time trying to be tranquil, and not violent
against those sense contacts. To do this
successfully we might be able to refrain from
using our six senses in the usual involved way.
Eyes may be open to the contact which comes
from a visual object. Ears may be open to the
contact which comes from all audible objects.
The nose, tongue and body are also open to
contacts. The mind has to be broad and open
to anything which may come into contact with
the senses. So we don't close our eyes; I
mean the inner eyes. We may close our outer
eye, but never close our inner eye. This
briefly summarises the Vipassaná meditation
technique.
By the use of this technique we can be
aware from the position of an objective
observer of what is really going on in this
world. Then we can do our best with
compassion, with love and try to spread
compassion, understanding and acceptance, so
that we can increase peace and happiness
toward mankind and to living beings in general.
This is the meaning of meditation.

So many of us here, many dignitaries,
guests and listeners here have been practising,

I

believe,

in the way that I

have

been

describing. We can say that we do, although

we come from different backgrounds. have the
same intention, searching for the same truth.
What truth? The truth of life. So most
important for all of us is the everyday act of
living a good life now, and life is Universal.
Meditating is not only for yourself but for
others too in order to realise ego-lessness. In
meditating some people are prejudiced and say
that when people go to a retreat or meditation
they close themselves off from contact with the
rest of the world. That is a wrong idea; I want
to correct this. When one meditates one should
be open with one's inner eyes, especially with
the senses. One comes into contact with some
very good things, some things which are very
right, some things which are very wrong.....
One can accept these contacts for what they are
without fitting them into our pre-conceived
view of the world, and hence integrate them
into the consciousness. To share this way of
looking at life ensures that we maintain no
prejudices. Hence we all try to live truthfully

ànd fairly

in the world with a feeling for

natural justice.
We see many things happening, some of
which we approve and some of which we
disapprove. Sometimes we see things are not
right, things are wrong. If our consciousness
into contact with something wrong and
we do nothing, then we are wrong too. Now
the question is, "How to make things right?"'

.or.t

The most important concern if something
is wrong is to have compassion, both for others
and for yourself. Then you try to share and
spread this compassion. With compassion
everything will become right even though it
was previously wrong. So we can, from this
starting point, achieve forgiveness, acceptance,
tolerance and understanding in our
relationships.
We will try to do our best, it does not
matter where we are going or where we come
from. We come from different places, different
situations; we have different beliefs and we
have different cultures and backgrounds.
Although distinct in form these are not divergent in their essential higher consciousness! By
showing acceptance to others we will be
accepted wherever we go, it does not matter
where we are. We will be just friends, very
dear and near to each other. no longer strangers

or enemies.

This is the purpose of our meditation.
we are trying to open our senses and hence to
open our minds; to bring about the breadth and
width of inner peace in ourselves. This inner
peace will then be present in our contact with
others. This peace will take root and surely
will become established throughout the whole

world.
Thank you.

meditation weekend in Den IIP
Practising walking meditation during a

LANG LEVE ONZE BOEDDHA-NATUUR !
Ieder mens wil gelukkig zijn.
Ik weet hoe dat ís,
want ik ben net zo.
Ze hebben allemaal behoefte
aan aanmoedi ging, vriede lij kheid
of alleen maar een glimlach
van een ander.
Niemand houdt van kritiek
of gebrek aan eerbied.
Ze zijn precies als ik.
Thubten Chodron

Dit

voorjaar waren

er in

Buddhavihàra

vier thema-avonden rond
"mededogen". Het was een vervolg op vier
thema-avonden in het najaar '94 over "lijden".
Amsterdam

We waren iedere keer met ongeveer acht

mensen. We werkten met een inleiding

en

daarna het uitwisselen van vragen en ervaringen

in de groep en in tweetallen. Ook deden we
praktische oefeningen samen. Er was huiswerk
en een literatuurlijsr (met deze keer boeken van

Maha Ghosananda, Pema Chódrón, Jack
Kornfield, Sogyal Rinpoche en Thich Nhat

aandacht aan al deze vragen zorgt al haast
vanzelf voor een ontwikkeling. Naarmate je
beter naar jezelf leert luisteren, kan je ook
beter naar anderen luisteren, het is een wisselwerking. Lang leve onze Boeddha-natuur !
In april vervolgden we met de vraag: hoe
zit het in tijden van tegenslag met liefdevolle
vriendelijkheid ? Tegenslag geeft intensivering,
kontakt maken met lijden, erkennen en loslaten
van stagnatie, levensstroom, bereidheid om
naar je innerlijke stem te luisteren, vertrouwen
leren krijgen in dat het komt zoals het komt en
ook sociale betrokkenheid levend houden.
In mei kregen we de tekst van een lezing
van de Eerw. Metthavihari (interreligieuze
conventie '93, zie verder in dit nummer) over
innerlijk zien en de uitstraling hiervan. Verder
deze bijeenkomst aandacht voor Kuan-yin, de

Bodhisattva van het mededogen. Een
Bodhisattva is een verlicht wezen dat ervoor
gekozen heeft om op aarde te blijven en

te zijn. We bekryken
van Kuan-yin, Kanzeon,

dienstbaar aanwezig

afbeeldingen

Avalokiteshvara, de Bodhisattva van barmhartigheid uit verschillende culturen als lichtend
voorbeeld.

Hanh).

Deze keer stond het kontakt

met

Dit is een indruk van de thema-avonden waarin

"compassion" centraal, wat ons vanuit het
boeddhisme aangereikt wordt en hoe we dit
kunnen verbinden met onze eigen ervaringen.
Mededogen (en liefdevolle vriendelijkheidj en
wijsheid zijn als twee vleugels van een vogel.
Wijsheid moet altijd in evenwichr gebracht
worden met mededogen, mededogen moet in
evenwicht zljn mer wijsheid. Zonder dit
evenwicht kan er geen vrede zijn.

veel aan de orde kwam. Onze onwetendheid
maakt een transformatie door en samen zijn
was een inspiratiebron.
Ook dit najaar worden er weer thema_
avonden gehouden in Amsterdam. Het thema
is dit keer "transformatie". Alle belangstel_
lenden zijn welkom op 19 okt, 23 nov en 14
dec (graag van te voren opgeven).

In februari deden we een oefening met elkaar
n.a.v. de watersnoodramp in zuid_Nederland.
Hierbij stilstaan en aandacht voor zuiverheid

Happy continuation!
Anneke Brinkerink

(hart), mededogen (ogen) en wijsheid (aarde)
in
de praktijk van ontreddering, angst, onzeker_
heid.

In maart gingen we verder met onderzoek
van onze eigen Boeddha_natuur. Ben ik
wel in
staat tor liefdevolle vriendelijkheid ?
Hoe ga ik
hiermee om naar anderen, naar mezelf
toe ?
Hoe ga ik met mijn lichaatn otn,
wat heb ik
eigentijk nodig op áit gebieà
Z- irt'rJrr,

,u,

I

BEZOEK SAYADAW

U KUNDALA.

BHIVAMSA

Yan 7 tlm 14 juni hadden wij het voorrecht de
Eerw. U KundAlabhivamsa uit Rangoon op
bezoek te hebben. Hij werd vergezeld door de
Eerw. U Vijaya van het Sakyamuni meditatiecentrum te Montbeon in Frankrijk. Tijdens de
retraites in Groningen en Den llp hebben de
deelnemers/sters bijzonder veel steun ontvangen
van deze uiterst zorgvuldige en zeeÍ innemende
meditatieleraar.

VERBLIJF EERW. GNANA JAGAT
Van half juli tot 9 oktober hebben wd het

voorrecht om de Eerw. Gnána Jagat uit India in
ons midden te hebben.
De Eerw. Gnána Jagat werd in 1960 tot
monnik gewijd in de Theravada traditie in Sri
Lanka. Hij verbleef daar zes iaar en keerde

Voor meer details, zie de agenda op de laatste
pagina's van dit nummer.
De Eerw. Gnána Jagat zal ook nog één of
meerdere lezingen geven in Tilburg en
Rotterdam. De data zljn echter nog niet
bekend.
In de weekends bespreekt de Eerw. Gnána
Jagat de hoofdthema's van het spirituele leven,
o.a. de kenmerken van het spirituele pad, wat

je kunt doen om je geestelijk leven te
ontwikkelen en wat je daarbij beter kunt
vermijden.
Veel inspiratie toegewenst

!

Eerw. Jotika (Joke Hermsen)

vervolgens terug naar India waar hU
verschillende verantwoordelijke posten
bekleedde in de Boeddhistische gemeenschap
m.n. in Bodh Gaya. Vanaf 1992wlidt hij zich

volledig aan de verspreiding van de Dhamma in
de wereld. Hij heeft o.a. cursussen gegeven in
de VS, Canada. Duitsland, Zuid-Afrika en
Z.O, - Aziatische landen.
Eerw. Gnána Jagat heeft veel kennis van

het spirituele leven' zowel theoretisch als
praktiich. Door zijn jarenlange docentschap
aan het

"lnstitute of Spiritual Culture" in Bihar,

India, heeft hij veel ervaring met het
vergelijken van de verschillende religies'

in
*uu'rUij hij steeds laat zien dat spiritualiteit
atle reiigiès de verbindende factor is'
ZÍ1n programma ziet et als volgt uit:
- 28 aug: korte lezing en meditatie in
Amstelveen.
- 31 aug: start cursus Abhidhamma
6 donderdagigo.Aáhlttische psychologie),
avonden, Amsterdam'
- ll2l3 sept: weekend "Mededogen en
wijsheid", Amsterdam'
- SlÓltO sept: weekend in Groningen'
weekend "Contemplatief leven

-1.enl sepi:
in de weield", 's Hertogenbosch'
- 22 '27 sePtz bezoek aan Hamburg'
-íglOr.pilr okt: weekend "Contemplatief
leven inàe wereld", Amsterdam'.
- elln okt: weekend "Verlichting in het
dagelijks leven", Amsterdam'
- 9 okt: vertrek naar Moscow'

De Eerw. GnÓna Jagat

THAISE LES

kunt u
Als u de Thaise taal wilt leren' dan
Amsterdan terecht b4 Khun Chutima'
informatle
tel. 020 - 673 62 79 voor meer
en aanmelding.

tn

BOEDDHISTISCHE UNIE NEDERLAND
De jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst van
de Boeddhistische Unie Nederland (B.U.N.)
werd dit jaar op zondag 18 juni gehouden in het
gebouw van de Nederlandse Stichting ter
bevordering van de Tibetaanse Geneeskunde te
Amsterdam. Een niet onaanzienlijk aantal vertegenwoordigers en belangstellenden van de
verschillende boeddhistische groeperingen was
aanwezig op deze bijeenkomst en het thema
"rondom de dood" bleek de onderlinge kennis-

making

en

verdieping van de bestaande
kontakten duidelijk te bevorderen.
Enige tijd geleden is een B.U.N. verslag
van de "werkgroep lijkbezorging" verschenen
met daarin de stand van zaken over de
lijkbezorging, d.w.z. alles wat te maken heeft
met de verzorging van het lichaam (en de geest)

van de overledene nà de dood, de crematie,
begrafenis, rituelen enz. Omdat dit verslag als
voor het moment toereikend ervaren werd, kon
nu de aandacht gericht worden op ,,rondom de
dood": zes sprekers gaven een korte inleiding
en een verslag van hun persoonlijke ervaringen

en hieruit ontstonden zowel interessante
discussies als een uitwisseling van ervaringen

de sprekers en het publiek, á.t
betrekking tot een aantal zaken "rondom de
dood": begeleiding bij ziekte, stervensbegelei_
ding, euthanasie, rouwverwerking enz.
Alles wat met de dood te maken heeft,
bv. het verwerken van het verlies van iemand
waar je van houdt, ligt voor de nog_nier
boeddha's onder ons nu eenmaal zeer gevoelig
en het was dan ook goed om te merken
dat dit
thema ook zo besproken en behandeld
werd.
Misschien was dit te danken aan het
feit dat
vrijwel alle aanwezigen ruime meditatieve
ervaring hadden, maar je kunt ook
stellen dat
het boeddhisme in Nedeiland kennelijk
volwas_
sen is geworden ! Na de bijeenkorilr,
*u,
grote interesse voor zowel Èet oprichten ".
van
een werkgroep "rondom de doàd,,
als het
vormen van een netwerk. In
een volgende
bijeenkoms.t zal gekeken worden
in-*.it . uom
samenwerking het beste
tussen

:::

Kan 9:Ig:]r'ke
worden.

sesoten

Aansluitend was er de halfjaarlijkse
B.U.N. ledenvergadering voor vertegenwoordigers en introducé(e)s. Een fors aantal
interessante zaken is de revue gepasseerd, met
name betreffende de aktiviteiten van of plannen

voor aktiviteiten van de verschillende

werk_
groepen:
Allereerst de werkgroep onderwijs: in de
afgelopen jaren heeft de werkgroep onderwijs

voor

niet-boeddhisten reeds een aantal
eenvoudige doch nuttige zaken weten te
verwezenlijken, bv.: een bestaand (school)_

boekje over boeddhisme is

uitgebreid
becommentarieerd met als gevolg dat dit in een

volgende

druk op veel punten

duidelijk

verbeterd is.

De werkgroep onderwijs voor jonge
boeddhisten heeft na een goede start nu al Lnige
tijd te kampen met een tekort aan menskracht.
Aangezien gebleken is dar er duidelijk behoefte
bestaat aan een initiatief
go"d onderwijs
voor jonge boeddhisten, van zowel oosterse als
westerse afkomst, op te zetten en de B.U.N.
hier zeker een nuttige bijdrage aan kan leveren,
is in de vergadering besloten dat de leden van
de w.o. n.b. hier gedurende enige tijd hun
schouders onder zullen zetten.

o,

Terwijl het idee van een ', boeddhistische
omroep" reeds van 1992 dateert. blijkt
er nu

ook

voldoende interesse
menskracht
aanwezig te zijn om dit idee daadwerkelijk
ten
uitvoer te kunnen gaan brengen.
Op voorstel
van ondergetekende is dan ook een
werkgroep

en

aanvraag zendmachtiging

opgericht. Deie

stelt zich iJn doel
voorbereidende
werkgroep

werk te verrichten om

het
een

aanvraag voor een zendmachtiging
voor een
"boeddhistische omroep" (radio"&1.v.y
in te
kunnen dienen. Net àls 'Ui;

O.-*..tgro.p.n

onderwijs is ook hier de oï..*.ging
Oat Oe
B.U.N. als samenwerkingsverUuní
boed_
bij uitstek geschikt is om áe"ln
gericnts_
1.!:"" van de
punten
verschillende boeddhisten
in
Nederland weer te geven.

Het nut van een eigen omroep ligt, in deze tijd
van snelle, visuele en vluchtige media als radio,
t.v. en electronische netwerken (is er
Verlichting/Ontwaken in cyberspace?),
simpelweg in het vervaardigen van een beschei-

LEIDEN
V.a. sept elke di 19.30 - 21.30 uur.
Plaats: Faljerilstraat 8.
Info: Nel 071 - 15 48 62 / Han 01119 - 17424

den aantal kwalitatief en inhoudelijk goede
programma's over boeddhisme. Hieruit zullen

LEEUWARDEN
Elke di meditatie 19.00 - 21.00 uur.

zowel boeddhisten als niet-boeddhisten en zowel
jongeren als ouderen goede informatie over de
kern en de vele aspecten van het boeddhisme
kunnen putten.

introductie-cursus vipassaná,
19.30 - 21.00 uur, 7x voor f105,-.
a/b "de Streamwinner",
Emmakade 208.
Info: Anne en Michel, 058 - 16 03 82.

Wat betreft het bestuur, is slechts te
melden dat ondergetekende teruggetreden is als
vertegenwoordiger

van de

Boeddhavihara, maar

wel beschikbaar blijft

Stichting

voor het B.U.N. bestuur.

Terwijl

ondergetekende om procedurele redenen slechts
voor de periode van een half jaar als voorzitter
herkozen is, zal er bij gelegenheid van de

volgende ledenvergadering

in

najaar

1995

wederom een verkiezing plaatsvinden.
Aad Verboom, voorzitter

V.a. do 5 okt:

Plaats:

MAASTRICHT
Elke di 19.30 - 21.30 uur.
Plaats: Hoelo,veg l'5, Meerssen.
Info: Marjan Bouhuijs, 043 - 64 41 80,
04406 - 40345.
Els

Niessen,

ROTTERDAM
Elke wo meditatie 20.00 - 22.00 uur.
Plaats: In de kapel van de "FamiLíekerk"
in de Nootdorpstraat.
Info / opgave: Martin Arends, 010 - 477 01 51,
N4argp Sdtuur, 010 - 67 29 9.

TILBURG

RETKEATS / RETRAITES
For those who wish to practise vipassaná
meditation intensively, two retreats will be

held:

18 - 25 August '95
Under the guidance of
Ven. P.K.K. Metthavihari,
at "Buddhavihára", Den IlP.
Information and application:
Ven. Kirano 02908 - 26512
Ven. Jotika 020 - 626 49 84.
28 December '95 7 JanuarY '96 ,
Under the guidance of Johan Tinge,
aÍ "De Volksabdii " in Ossendrecht.
Information and application forms:
Johan en Ank Tinge, tel. 013 - 710187.

-

MED ITAT I E- ACT IV ITE ITE N
KRUISLAND (bU Bergen oP Zoom)
- zo I okt: meditatie-dag, 10.00 - 21.00 uur'
Plaats: Eerste Boutweg 32.
Info en opgave: Tiny Hielema 01673 - 2730
Eva Ouwehand 01864 - 40&

Elke do meditatie 19.30 - 21.30 uur.
V.a. do 5 okt cursus vipassaná (6 avonden).
Weekend: 20121122 okt o.l.v. Johan Tinge.
Kosten fl00l 125,- (n. draagkracht),
overnachting mogel ijk.
Plaats: Poststraat 7-AInfo en opgave: Ank 013 - 71 01 87
Koen 013 - 43 61 90.

UTRECHT
Elke do meditatie 19.00 - 21.00 uur.
Plaats: Sterrenbosch 9bis.
Info: Henk 030 - 520 435 I Aad 030 - 888 655

ZWOLLE
Y.a 14 spt t/m 14 dec:
elke do 19.30 - 22.00 uur combinatie vipassaná
en T'ai Chi o.l.v. Emiel Smulders.
Plaats: Wijkcentrum "De Pol".
Info: Emiel Smulders 05230 - 12821-

xÓlN:

Wochenende l3ll4ll5 okt. Mit Begleitung
von Johan Tinge. Intb, Anmeldung:
Wolfgang Matt, (00-49) 0221 - 3814 19'
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AMSTERDAM
Elke ma en do meditatie 18.00 - 20.00 uur.
Cursus Abhidhamma (Boeddhistische
psychotogie): 6 donderdag-avonden,
v.a 3l aug, o.l.v. Eerw. Gnána lagat. De
cursus kan alleen in ztjn geheel gevolgd
worden. Kosten fI20.-.
Thema-avonden: 19 okt, 23 nov en 14 dec,
"Transformatie", o.l.v. Anneke Brinkerink.
Weekends:

O.l.v. Eerw. Gnána Jagat:
- ll2l3 sept: "Mededogen en Wijsheid".
- 29 septll okt: "Contemplatief leven in de
wereld" (info: LauraWetzer0T3 - 141481).
okt: "Verlichting in het dagelijks
leven".
O.l.v. Eerw. Jotika (Joke Hermsen):
- 31415 nov.
Tijden: vr 20.00 uur.
za 9.30 - 22.00 uur.
zo 9.30 - 12.30 uur.
Plaats: V.M.C. " Buddhavihdra",
St. Pieterspoortsteeg 29.
Kosten: f20,- per dagdeel (5 x), Hele weekend
incl. lunch f125,-. Een bijdrage voor de leraar
is hartelijk welkom. Overnachting mogelijk
(eigen slaapzak meel'lemen s.v.p.). Beginners
wordt geadviseerd het hele weekend mee te

-

61718

doen.

lnfo over verdere aktiviteiten en opgave:
Eerw. Jotika 020 - 626 49 84.
DEN ILP
Weekends: 28129 okt, 25126 nov.
zaterdag 10.00 - 21.30 uur,
zondag 10.00 - 16.30 uur.
"Buddhavihara", Den IIp 3g.
Kosten: f175,- voor het hele weekend
vrijwillige bijdrage voor de leraar. Overnachting
mogelijk, in overleg. Beginners wordt gead_
viseerd om het hele weekend mee te doen.
Info en opgave: Eerw. Kirano, 0290g - 26512.

Tijden:

Plaats:

*

AMSTELVEEN
Elke ma meditatie 19.00 - 21.00 uur.
- 28 aug: korte lezing en meditatie
o.l.v. Eerw. Gnána Jagat.
Plaats: WatercirkeL 167.
Info: Frida Hemelrijk 020

- 641 1813

GRONINGEN
Elke di en do meditatie 19.30 - 21.30 uur
(di zonder. do rnet begeleiding).
Weekends en andere activiteiten:
- m.i.v. 3 juli: elke 1" maandag v/d rnaand
Dharma discussieavond.
- 19 tlm 22 aug: mini-retraite
o.l.v. Frits Koster.
- 8l9ll0 sept: Meditatie- en studieweekend
o.l.v. de Indiase monnik Eerw. Gnána Jagat.
- 22123 sept: Dharma-teachings door de
Tibetaans Boeddhistische monnik
Lama Lobsang Yeshi Rimpoche.
- l0/llll2 novz vipassaná o.l.v. Eerw. Jotika
(Joke Hermsen).
- 819ll0 dec: vipassanà (rnet T'ai Chi en
lichaamsoefeningen) o.l.v. Emiel Smulders.
Plaats: Vipassana Meditatie Centrum,
KamerLingh Onnesstraat 7l .
lnfo en opgave:
Frits Koster, 050 - 27 60 51.
Karina Rol, 050 - 11 55 62 (9.00 - 10.00 u).

'S HERTOGENBOSCH
Elke wo meditatie 19.30 - 21.30 uur, o.l.v.
Eerw. Jotika (Joke Herrrsen), 13 en 27 sept
o.l.v. Eerw. Gnàna Jagat.
Weekends:

-

sept: "Contemplatief leven in de
wereld" o.l.v. Eerw. Gnána Jagat.
Info: Laura Wetzer 073 - 1414 Bl.
- l3ll4 okt: vipassanà in combinatie met
lichaams-oefeningen o.l.v. Emiel Smulders.
- 22 tlm 31 dec: workshop vipassanà en
lichaamswerk o.l.v. Emiel Smulders.
Info en opgave:
Eniet Snutders 0JlJ0_
16117

Lyette Swinkets
LZJ_lt

lllll

fï;i

