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Geef mij je autosleutels!
Over het pad naar verlichting

Redactioneel
Hans Gijsen geeft een toelichting op de
uitkomsten van de enquête voor Stichting
Inzicht Meditatie (SIM) waarvoor in de vorige
SIMsara een oproep werd gedaan.
Joost van den Heuvel Rijnders heeft een boek
uitgebracht over het toepassen en beoefenen
van meditatie in het het dagelijks leven, ook wel
“de marktplaats” genoemd.
Piet Hazelebach neemt ons mee naar Havelte
voor een retraite bij het echtpaar Stephen en
Martine Batchelor.
De traditie van Saya Gyi U Ba Khin is een
wereldwijd verspreide traditie van het

Door Joost van den Heuvel Rijnders

Theravada-boeddhisme met nadruk op
vipassana-meditatie. Een artikel van Gabrielle
Bruhn.
In “Gelukkig leven ondanks ongemak” legt Karin
van Herwaarden uit wat een doorgaande online
dharma support-groep precies inhoudt.
Vanaf 2017 biedt Sangha Metta de mogelijkheid
om boeddhistische studie en beoefening te
combineren en tegelijkertijd te bouwen aan
spirituele vriendschappen.
Last but not least, SIMsara is op zoek naar een
penningmeester en een redactielid.
De redactie wenst u veel aandachtig leesplezier
en een groeiend inzicht.

............................................................
SIMsara verschijnt in januari, mei en september.
Materiaal voor de volgende editie kunt u tot
1 april 2017 opsturen naar info@simsara.nl

Als de wittebroodsweken voorbij zijn waarin we de meditatie hebben
leren kennen, breekt soms een fase aan die wat minder spectaculair
is. Het lijkt dan alsof het allemaal wat voortkabbelt: het wordt een
huis-, tuin- en keukenmeditatie. Terwijl het juist interessant is om
ook daarnaar te kijken. Mogen die meer neutrale gewaarwordingen
er ook zijn? Vormen zij niet ook een aspect van het bestaan dat we
kunnen toelaten, waarin we kunnen vertoeven? Zeker voor echte
‘doeners’ is het een mooie uitnodiging om in het dagelijks leven ook
die ervaringen te herkennen en te omarmen.
Een belangrijk gevolg van het helder kijken
naar alles wat zich aandient, is het gaan
zien van ketens – en hoe die telkens weer
ontstaan. Op basis van bijvoorbeeld het
oog, en de vormen waarnaar we kijken, kan
verstriktheid ontstaan: datgene wat we zien,
gaan we ons als het ware toe-eigenen. Noem
het autobiografisch kijken: we kijken ergens
naar en vullen het al in. We vereenzelvigen

ons ermee. Op basis van één beeld komt er een
gevoel, en daar vindt het ‘ik’ iets van. Vanuit
die ik-gerichte manier van kijken kan een hele
keten ontstaan. Als we bijvoorbeeld fysieke
pijn ervaren en die benoemen als ‘pijn’, lijkt het
veel zwaarder dan wanneer we die registreren
als een ‘onprettig gevoel’. Of, nog neutraler, als
‘voelen’. Dan zijn we opmerkzaam – zonder
oordeel. Ons ‘ik’ daarentegen verbindt aan het
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woord pijn algauw een drama: pijn is niet prettig, niet fijn en moet weg.
Het woord pijn conditioneert gedachten als: ‘Ik doe het niet goed, stel
je voor dat die pijn nog erger wordt, wat gebeurt er dan met mijn knie?’
Een complete keten die veroorzaakt wordt door niet-neutraal te kijken.

Wat doet hij met mijn matje?
In een retraite of een andere meditatiesetting kunnen we ons ook
zo heerlijk identificeren met de plek die we daar innemen. Toen ik
aan het mediteren was in Birma, was er elke middag om vier uur een
dhamma-lezing van de leraar. Voor die lezing was er loopmeditatie, en
dan verscheen in de zaal altijd een monnik die daar een soort manusje
van alles was. Zo kon je twee keer per maand bij hem langsgaan om je
hoofd te laten kaalscheren, en als je water nodig had, kon je ook een
beroep op hem doen. Hij had de gewoonte om, als wij de loopmeditatie
deden, alle matjes te gaan herschikken zoals hij dacht dat ze moesten
liggen voordat de hoofdmonnik zou binnenkomen. Het was vermakelijk
om te zien dat velen van ons dan − ogenschijnlijk zeer opmerkzaam van
de beweging van de voeten − met één oog keken: wat gebeurt er met
mijn matje? Heel interessant welke gedachten er allemaal opkwamen
als die monnik in de buurt van jouw matje kwam: ‘Pakt hij hem op?
Laat hij hem liggen? Waar zit ik dan straks?’ Zo gehecht kunnen we zijn
aan ‘mijn’ matje en ‘mijn’ plek. Als hij klaar was, ging hij ook nog even
loopmeditatie doen, meestal kriskras door de ruimte, waardoor we ook
onze identificatie tegenkwamen met ‘mijn baantje’ of ‘laantje’: de paar
meter waar wij heen en weer liepen. Op zo’n moment ontmoeten we die
ik-gerichte geest, waarbij we onszelf van alles toe-eigenen.

Jaren geleden moest ik op school een keer surveilleren. Ik zou een toets
afnemen in het lokaal van een collega, een filosofiedocent van wie ik
wist dat hij ook mediteerde. Ik wist dat hij erg gesteld was op de manier
waarop hij alle tafels had staan; het was echt zíjn lokaal, waar hij zijn
posters had opgehangen met uitspraken van bekende filosofen. Hij had
op het bord gezet: “Wil je bij het verlaten van mijn lokaal alle tafels
weer terugzetten in mijn opstelling?” Surveilleren is nogal een saaie
bezigheid en ik was wat balorig, dus ik schreef daaronder mijn reactie:
“Toe-eigenen is de oorzaak van het lijden. Uitspraak van de Boeddha.”
Later die middag liep ik door de gang, en toen zei deze collega tegen me:
“Joost, geef mij je autosleutels!”

Ha! Mijn verdiende loon − al ging
het afgeven van die sleutels me
toch iets te ver...

Dit komen we ook in de meditatie tegen: onze geneigdheid om ons te
identificeren, te vereenzelvigen met wat zich ook maar aandient. Ook
zullen we momenten ervaren waarop ‘het zelf’ wat meer afwezig is,
en we ons juist kunnen openen voor de processen zoals ze zijn. Steeds
duidelijker gaan we dan de verandering, de oncontroleerbaarheid zien.
Dat is niet altijd even prettig. Als we heel helder zien hoe vergankelijk
en onbevredigend alles is, brengt dat ook lastige vragen met zich mee:
Waar is dat ‘zelf’? Wie regelt? Wie ervaart? Wie ben ik? Waar kan ik nog
aan vasthouden? Wat valt er nog te sturen? En wie ben ik met al mijn
overtuigingen, opinies, gehechtheden? Alle mensen om me heen zijn
ook onderhevig aan verandering en vergankelijkheid – wat is dit voor
leven?

Angst kan dan opkomen, weerzin, misselijkheid. Dit wordt weleens de
‘matjesoprolfase’ genoemd: een fase die zo indringend kan zijn dat we
het liefst willen stoppen. Niet langer willen mediteren en dat proces
weer aangaan, maar liever vluchten. Wanneer we dan toch doorgaan
en aandacht blijven ontwikkelen, groeien de inzichten en daarmee ook
onze gelijkmoedigheid.

Het doodloze
Zodoende kan langzamerhand een moment ontstaan waarop de geest
zich opent voor wat wel ‘het ongeconditioneerde’ genoemd wordt:
nibbana. Een plek waar geen verstriktheid ontstaat. Waarbij we ons
volledig openen en overgeven aan de stroom van indrukken. Het wordt
ook weleens, op een mystieke manier, omschreven als het ‘doodloze’.
Of het ‘ongeborene’. Een moment waarop het ‘ik’ afwezig is. Waarop
niemand wordt geboren maar ook niemand sterft.
Nibbana wordt in de boeddhistische geschriften ook omschreven als
vrede, stilte, de andere kant, moeilijk te zien, tijdloos, een toevlucht,
koel, niet-gehecht. Allerlei omschrijvingen van een ervaring die voor
ons misschien moeilijk voor te stellen is. Het wordt in de geschriften
bovenwerelds genoemd: het gaat ons voorstellingsvermogen te boven
en is in wezen anders dan wat we in het gewone leven kennen.

Misschien is het behulpzaam om te spreken over verlichting met een
grote V en met een kleine v. Een moment waarop er géén reactiviteit is.
Het verlangen en de boosheid doven uit, en er is aandacht. Denk aan
de waterlelie die rustig ligt op het water en niet meer peinst, niet meer
wenst, maar rust vindt. Verlichting met een grote V ervaren we als onze
geest zich opent voor het ongeconditioneerde. Dat wordt omschreven
als een onomkeerbaar proces. Na dat moment keert de conventionele
manier van kijken weer terug, maar is er ook iets veranderd. Er wordt
wel gezegd dat verlangen, boosheid en onwetendheid dan niet totaal
uitgedoofd, maar wel afgezwakt zijn. Dat we meer vriendelijkheid
ervaren, meer inzicht. Dat we makkelijker kunnen loslaten. Dat de geest
flexibeler is, en plooibaarder. Zich minder hecht, en minder reageert.
Wij kunnen naar meditatie en verlichting kijken vanuit een horizontaal
en een verticaal perspectief. Bij een verticaal perspectief ontstaat
misschien het gevoel dat we een berg moeten beklimmen. We staan
dan onderaan de berg, het topje is nibbana, we moeten klimmen en
hard werken, maar onderweg groeien we naar concentratie, rust, stilte,
gelijkmoedigheid. Het horizontale perspectief schetst een pad waarop
we allerlei verschillende soorten ervaringen tegenkomen − prettig,
onprettig, neutraal, fysiek en mentaal − en waar we eenvoudig naar
kunnen kijken. Gewaar zijn kunnen ontwikkelen. Al die ervaringen
kunnen grillig en onvoorspelbaar zijn. Verlichting is niet zozeer in die
ervaringen zelf te vinden, maar in de wijze waarop we ermee omgaan.
Kunnen we ons ervoor openen? Of merken we dat we vastkleven? Dat
horizontale perspectief is als het pellen van een ui. Tijdens het schillen
van de ui leggen we laagje voor laagje af. Er valt niets te bereiken, maar
we leggen de grove buitenkant af en komen steeds dichter bij de kern,
laagje voor laagje. Soms met de nodige tranen.

Het verticale perspectief is ook waardevol. Dat beeld van het beklimmen
van een berg kan een nieuw gevoel van ‘moeten’, van streven met zich
meebrengen. Maar hoe interessant de top en het uitzicht ook zijn,
ook als we een berg beklimmen, moeten we letten op die ene stap. De
stap die we in het hier en nu zetten − anders struikelen we over de
steen die voor ons ligt. Dus of we nu uitgaan van het verticale of van
het horizontale perspectief, er valt maar één ding te doen: terugkeren
naar de eenvoud van de meditatie. Telkens weer terug naar het huidige
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moment. Dan zullen we vanzelf opmerken dat we uit dat moment
worden gehaald als we te sterk willen. Als we bezig zijn met uitkijken
naar de top – dan zullen we struikelen.

Bhikkhu Bodhi, een bekende boeddhistische geleerde, zegt: “Eigenlijk
zijn er maar twee condities nodig voor het oefenen op het pad naar
verlichting: beginnen en doorgaan.”

Hoewel je misschien niet zo bezig bent met nibbana, Verlichting, het
ongeconditioneerde, de andere oever, toch gaat het pad die kant op. Het
pad waarop we ook onszelf tegenkomen. En waar dat ‘zelf’ zo nu en
dan wat naar de achtergrond verdwijnt en we ons kunnen openen. Dan
ontstaat er rust en stilte.
Ik kwam dit tegen in een gedicht van Gorter, uit zijn Verzen van
1890:
Joost van den Heuvel Rijnders,

De zon waar mijn naam in
verdween
Vloeit zacht uit elkaar tot geen
Dat maakt mij zo licht en stil
Dat ik niets meer raak met mijn wil.

Terug naar de markt. Boeddhisme in het dagelijks leven.
ISBN 9789056703646, prijs 19,95, verschijnt in februari 2017, Uitgeverij Asoka
Joost van den Heuvel Rijnders verbleef drie jaar in boeddhistische
meditatiekloosters in Nepal en Birma. Na het kloosterleven keerde hij weer
‘terug naar de marktplaats’. Terug naar de marktplaats is een metafoor uit de
Japanse zen-traditie en staat voor het oefenen en toepassen van meditatie
in het dagelijks leven. Voor de auteur betekende dit na zijn langdurig verblijf
in Azië een terugkeer naar een leven als geschiedenisleraar in het voortgezet
onderwijs, een liefdesrelatie en vol gezinsleven, en tweewekelijks een plek
op de voetbaltribune. Dit boek is het resultaat van een persoonlijke zoektocht
naar het integreren van de oeroude leer van de Boeddha in het Westen. Aan de
hand van vaak humoristische persoonlijke voorbeelden uit het dagelijks leven,
van de voetbaltribune tot leerlingen met kauwgom in de klas, laat de auteur
de lezer zien dat de eeuwenoude levenslessen van de Boeddha even tijdloos
als universeel zijn. Kenmerkend is een nuchtere en praktische benadering van
meditatie waarbij de auteur put uit de verschillende boeddhistische tradities,
twintig jaar persoonlijke oefening en de vele retraites en andere cursussen die
hij heeft begeleid in Nederland en België. Dit boek is een aanrader voor een
ieder die met meditatie en mindfulness in aanraking is gekomen.
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Bijeenkomsten
voor begeleiders /
organisatoren van locale
zitgroepen/centra/
stichtingen

Mindfulness yoga voor
begeleiders van locale
zitgroepen

Gabrielle Bruhn & Marianne van Lobberegt

Hans Gijsen

Tot voor twee jaar terug waren er ongeveer twee
maal per jaar bijeenkomsten voor begeleiders
van vipassana-meditatie. Doel was elkaar te
ontmoeten en onderwerpen te bespreken

Wij willen je van harte uitnodigen om deze

bijeenkomsten werd geregeld door enkele

ondersteunt en andersom.

die van belang zijn voor het begeleiden van

meditatieactiviteiten. De organisatie van deze

vipassana-leraren uit de grote groep vipassanaleraren. Sinds deze groep uit elkaar gevallen is,

zijn er ook geen bijeenkomsten voor begeleiders
meer georganiseerd.

Er is wel een regelmatig overleg tussen verschillende betrokkenen
op het gebied van vipassana-meditatie. Dit overleg is ontstaan als
reactie op het uiteenvallen van de lerarenroep. Tijdens de laatste
bijeenkomst kwam het voorstel van Gabrielle Bruhn en Marianne van
Lobberegt een bijeenkomst voor begeleiders te willen organiseren. De
SIM heeft tijdens die bijeenkomst gezegd dit initiatief en soortgelijke
initiatieven van harte te ondersteunen en te willen faciliteren. Het past
ook helemaal binnen de doelstelling van de SIM om diversiteit op het
gebied van inzichtmeditatie en de Dhamma te ondersteunen. Dat wil
zeggen: ruimte bieden aan eenieder die op dit vlak iets wil organiseren
en aanbieden.
Gabrielle Bruhn en Marianne van Lobberegt organiseren de
eerstvolgende bijeenkomst voor alle begeleiders van vipassanameditatie, door met een zeer praktisch programma: (mindful) yoga en
meditatie. Het is een ervaringsgericht programma. (Zie volgende kolom)

We nodigen je hierbij ook uit - of je nou leraar, mediterende, organisator,
begeleider of bestuurder bent - om het stokje vervolgens weer over te
nemen van Gabrielle en Marianne en iets te organiseren voor najaar
2017. Neem hiervoor contact op met ondergetekende of stuur een
e-mail naar info@simsara.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Gijsen
voorzitter Stichting Inzichts Meditatie

combinatie van Yoga en Vipassana zelf te beleven.
Je kunt ervaren, hoe Yoga de Vipassana-praktijk
De middag wordt georganiseerd door Gabrielle
Bruhn en Marianne van Lobberegt.

Naast meditatiebegeleiders zijn zij bevoegde
yogadocenten met jarenlange ervaring.
Locatie:
YogaBalans Culemborg
Buiten Molenstraat 7
4101 CJ Culemborg
0345 521225 of
0644862734

De studio is te vinden in het centrum van Culemborg.
Parkeervoorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig.
Datum en tijd:
Zondag 19 maart 2017 van 13.30 tot 17.00 uur

De middag wordt op Dana basis gegeven.
Graag loszittende kleding meenemen.
Er is plek voor 15 deelnemers. Dus wacht niet te lang met aanmelden.
Aanmeldingen bij
Gabrielle Bruhn: gabi1404@hotmail.com

Ter inspiratie vooraf:
“Mindfulness Yoga“ geschreven door Frank J. Boccio Uitgeverij Asoka
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Impressie van een
Batchelor-retraite

We nemen ons intrek in het Meeuwenveen in
Havelte. De accommodatie telt in totaal vier

verschillende groepsverblijven. Het bord bij

entree op de parkeerplaats vermeldt bij nummer
2: SIM.

Waar die drie simpele, met viltstift geschreven hoofdletters niet over
reppen, weten wij al een beetje. Een seculiere boeddhistische retraite.
Het bijvoeglijke naamwoord is de vondst en langzamerhand het logo
van Stephen Batchelor en hij is ook in huis. Samen met zijn vrouw
Martine vormen de Batchelors in alle stilte en contemplatie van een
retraite een dynamisch duo. Ze gidsen ons ieder op zijn of haar eigen
wijze langs klippen en kliffen met adviezen en instructie, maar vooral
bieden ze uitzicht op inzicht.

In deze persoonlijke impressie kan ik alleen maar voor mezelf spreken
en voel me elke dag meer mee in het Batchelor-verhaal. Vanuit klassiek
boeddhistisch perspectief mag je zijn interpretatie van the early
buddhist texts gerust opvallend, niet onbesproken en misschien wel
revolutionair noemen. Gestoeld op een rijke ervaring en degelijke
kennis van de bronnen, schetst hij met verbale toverkunst een
aantrekkelijk aards en begrijpelijk construct van ideeën. Als westerling
met meditatieve en boeddhistische belangstelling word ik op mijn
wenken bediend!

Champions League, dat is het, als ik deze week met andere retraites
vergelijk. Ook als ik naar organisatie en catering kijk. En naast het
stadion ligt het Uffelter binnenveld in prachtige herfsttinten te wachten
op reflectieve wandelingen tussendoor. Als tenminste de Schotse
Hooglanders met hun angstaanjagend grote hoorns daar niet de aanval
kiezen. In dat geval zijn we gelukkig onze reactieve patronen nog niet
kwijt, waar we in de meditatiezaal nu juist aan sleutelen.
Martine’s innemende en exacte meditatie-instructie is uitermate
behulpzaam en verrijkend. De echtelieden vullen elkaar professioneel
en mooi aan. Het genereert een pleasant feeling-tone. Bovendien
scheppen beiden een grote mate van toegankelijkheid in de vorm van
individuele- en groepsgesprekken, die de goed bewaarde stilte van de
retraite heel even onderbreken.

‘And the winner is…’

Andere eventueel noodzakelijke communicatie loopt via briefjes op het
bord in de hal. En in de week van Election Day in de USA produceert
Stephen daar een heus origami-werkstukje met als titel: ‘And the winner
is…’ Wie wil, kan het openvouwen. Op welk moment dan ook blijkt ons
dat het glazen plafond voorlopig onbreekbaar is. ‘What arises, will cease’.
Met die eeuwenoude wijze les veeg ik ook de drie aankondigingsletters
na deze voorbije week weer van het Meeuwenveenbord buiten. In m’n
element, of moet ik nu op z’n Batchelors zeggen flourishing, wandel ik
de wereld weer tegemoet.
Piet Hazelebach

zoekt...
| www.sim.nl

Nieuwe penningmeester

Heb je verstand van boekhouden en een hart met
dana? Kom dan het SIM-bestuur versterken als
penningmeester:
•
•
•
•
•

Het is voor een paar uur werk per week.
Je gaat deel uitmaken van het SIM bestuur.
De SIM wil ook de huidige betalingssystemen vernieuwen.
Jouw inzichten hierin zijn welkom.
Je kunt ingewerkt worden vanaf maart 2017.
Je krijgt ondersteuning in het bijhouden van de
betalingsoverzichten.

Neem voor meer informatie contact op via: info@simsara.nl
We zien uit naar je reactie!

Nieuw redactielid
Redactie-ambitie?

Drie maal per jaar een nieuwe SIMsara maken

is interessant, spannend én voor een goed doel.
De redactie leest en beoordeelt ingezonden

artikelen over vipassana-meditatie en bedenkt

plannen hoe SIMsara verbeterd kan worden. De

redactievergaderingen zijn in Hilversum, meestal
in april, september en december.

Onlangs is één van de vier redactieleden gestopt en daarom zoeken we
vóór 1 april 2017 een nieuw redactielid (of leden). Houd je zowel van
boeddhisme en mediteren als van punten, komma’s en de Nederlandse
taal dan zien we graag jouw aanmelding tegemoet!
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Gabrielle Bruhn

Vipassana in
de traditie van
Saya Gyi U Ba Khin
Toen ik voor het eerst in 1980 met een speciaal
verkregen “Meditatie toeristenvisum” van

Bangkok naar Birma reisde om een tweeweekse
individuele retraite in de traditie van Saya Gyi U

Ba Khin te volgen, was ik getroffen door de serene
rust van het International Meditation Centre in

Saya Gyi U Ba Khin

Rangoon, dat op loopafstand van de beroemde
Shwedagon Pagode ligt.

Onder de bezielende en strenge leiding van
Mother Sayamagyi, een directe studente van
U Ba Khin, ervoer ik de heilzame vruchten van
“anapana-sati” (concentratie op de ademhaling
rond de neusvleugels en de bovenlip) en
vipassana. Loopmeditatie behoorde niet tot het
programma en dit is nog steeds niet gebruikelijk
in deze traditie.

Saya Gyi U Ba Khin (1899-1971) is geboren in
Mother Sayamagyi
Birma tijdens het koloniale bewind van Engeland.
In 1937 het jaar, waar Birma zich afscheidde van India, begon U Ba Khin
aan een tiendaagse meditatiecursus onder leiding van Webu Sayadaw,
een monnik, die wereldwijd als “Arahant” gezien wordt.

Toen Birma in 1948 onafhankelijk was, werd U Ba Khin tot “first
accountant general“ van het land benoemd. Daarna stichtte hij het
International Meditation Centre (I.M.C.) in Rangoon. Vanuit het I.M.C.
zijn er nu in de hele wereld U Ba Khin vipassana centra, zelfs in de
Oekraïne, ontstaan. Het (hoofd)centrum bevindt zich in Engeland,
in “Splatts House” een prachtig landgoed met een mooie pagode
onder leiding van de Mother Sayamagyi, die onlangs haar negentigste
verjaardag gevierd heeft.

U Ba Khin heeft tijdens zijn leven haar en een aantal andere leraren tot
opvolgers benoemd en ik heb het voorrecht gehad sommigen van hen
persoonlijk te ontmoeten en onderricht van hen te mogen ontvangen.

In Maharasthra was dit S.N. Goenka, (1924-2013) een toegewijde
leerling van U Ba Khin. Goenka was een welgestelde ondernemer uit
India, die, voordat hij met meditatie in aanraking kwam aan vreselijke
migraineaanvallen leed. De vipassana-meditatie werkte heilzaam voor
hem. Hij kreeg permissie om zelf meditatie te gaan onderwijzen en al
spoedig werden zijn meditatieretraites in de jaren tachtig en negentig
overspoeld door spiritueel zoekende jongeren uit het Westen. Sommige
van hen konden het sobere verblijf en de discipline van het programma
niet volhouden en reisden af naar Poona, waar Bhagwan met zijn
expressieve aanpak
hoogtij vierde.
De tiendaagse retraites
volgens Goenka
worden heden ten
dage nog steeds over
de hele wereld massaal
bezocht.

Jack Kornfield schrijft
over Goenka: “In every
generation, there are
a few visionary and
profound masters
who hold high the
lamp of the Dharma to
S.N. Goenka
illuminate the world.
Like the Dalai Lama and Thich Nhat Hanh, Ven. S.N. Goenka was one of
the great world masters of our time. He was an inspiration and teacher
for Joseph Goldstein and Sharon Salzberg, Ram Dass, Daniel Goleman,
and many other western spiritual leaders.”
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Enkele kenmerken van retraites, die tegenwoordig volgens de U Ba
Khin traditie gegeven worden zijn:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ruth Denison

In het “Haus der Stille” in de buurt van Hamburg ontmoette ik in
1985 mijn landgenote Ruth Denison (1922-2015). Ook zij is een
vroege leerling van U Ba Khin. Ik herinner mij haar als een kleurrijke
enthousiaste beoefenaar en een grote kenner van de dhamma. Zij
schuwde het experimentele onderzoek niet en hield van beweging en
dans. Ook studeerde zij Zen-meditatie en hielp bij de opbouw van het
beroemde Zen Center in Californië. Zij stichtte later het “Dhamma Dena
Desert Center” in de Mojave woestijn in de U.S.A. Vooral retraites voor
vrouwen gaf ze graag en veelvuldig.
Met veel eerbied en grote waardering schrijf ik hier over J.E. Coleman
(1930-2012), die voor mij op het pad van inzicht zeer belangrijk
geweest is. Coleman was Amerikaan en
werkte in de jaren 50 als geheim agent
voor de CIA in Thailand en Korea!

.

de retraites zijn altijd tien dagen lang
cursisten wordt dringend aangeraden de gehele retraite te blijven
telefoons worden afgegeven
men slaapt meestal in kamers met meerdere personen
elke avond vindt een dhamma-talk plaats (bij Goenka middels een video van hem)
na de dhamma-talk is er gelegenheid tot vraag en antwoord
er is mogelijkheid tot een individueel gesprek met assistent of leraar
mannen en vrouwen worden strikt gescheiden
de meditatie wordt meestal gezamenlijk in de zaal gehouden, dus niet op de kamer
men heeft een vaste plaats in de zaal
yoga of andere spirituele oefeningen zijn niet toegestaan
de retraite wordt op dana-basis gegeven, soms ook het verblijf en de voeding
bij Goenka zijn er geen leraren maar assistenten voor de dagelijkse gang van zaken
er wordt circa tien uur zitmeditatie beoefend met eerste drie dagen anapana-sati 		
en vervolgens vipassana (body sweeping)
loopmeditatie wordt niet geleerd
het programma begint om vier uur ochtends tot half tien ‘s avonds, er worden vaak
acht precepts gehouden
metta-meditatie wordt niet specifiek beoefend

In Nederland
Het gezicht van de U Ba Khin Stichting in Nederland is Matthijs
Schouten (1952). Hij begeleidt regelmatig tiendaagse retraites. Hij
is een Nederlandse ecoloog en filosoof en heeft een aanstelling als
buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie.
De U Ba Khin Stichting informeert belangstellenden als volgt:

“I cannot, and never will, lose the
memory of that moment. It will always
remain absolutely unforgettable and
ineradicable in my mind.”

“De traditie van Saya Gyi U Ba Khin is een wereldwijd verspreide
traditie van het Theravada-Boeddhisme waarbij de nadruk ligt op de
praktische beoefening van de leer van de Boeddha door vipassanameditatie. Gelegenheid om vipassana te leren beoefenen bieden de
tiendaagse vipassana meditatiecursussen. Door het Edele Achtvoudige
Pad in praktijk te brengen en door vipassana te beoefenen ontwikkel je
inzicht in de drie karakteristieken van het bestaan zoals de Boeddha die
onderkende: veranderlijkheid (anicca), onbevredigdheid (dukkha) en
het niet-bestaan van een duurzaam zelf (anatta). In de meditatie-uren
zitten wij in de meditatiezaal. Het is een stilteretraite. Dagelijks is er een
dhamma-lezing en een check en interview met de meditatieleraar. Het
onderwijs is op Dana basis, de prijs voor logies en voeding is € 300.--.
De Saya Gyi U Ba Khin Stichting heeft geen centrum. Zij organiseert
tiendaagse vipassana meditatiecursussen in Nederland in een voor de
duur van de cursus gehuurd groepsverblijf. In de laatste jaren vinden
deze één keer jaarlijks plaats in februari. Maandelijkse groepszittingen
in Amsterdam of Utrecht bieden een gelegenheid om tussentijds kennis
te maken met Anapana, de basis van vipassana, en met de leraar.”

Na zijn werkzame leven ging hij met zijn gezin in Engeland wonen.
Omdat Goenka enkel in India lesgaf, werd Coleman gevraagd ook in
Europa vipassana te onderwijzen. Vele jaren heeft hij dit met veel liefde
en mededogen gedaan. Vooral in Italië werd hij graag uitgenodigd.
Ik herinner hem als een man met een imposant figuur, maar zijn
onderricht was doordrenkt van humor en lichtheid. Hij noemde
zichzelf geen leraar, maar een vriend met een groot hart!

Gabrielle Bruhn

In zijn vrije tijd verdiepte hij zich in het
boeddhisme en volgde een tiendaagse
retraite bij U Ba Khin in Rangoon. Net
als Ruth Denison en Goenka bereikte hij
binnen korte tijd diepe concentratie en
bevrijdende inzicht. Hij schrijft hierover
in zijn boek “The Quiet Mind”:

J.E. Coleman

“May all beings find real peace,
real harmony, real happiness.”
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Enquête SIM en verder
Hans Gijsen

De SIM bevindt zich in een periode van bezinning
en heroriëntatie. Daartoe hebben we onder

andere een enquête opgesteld. 66 personen

hebben de enquête ingevuld. Daarnaast hebben
we mondeling en via e-mail feedback gekregen.
Hartelijk dank voor alle feedback.

Alle bijdragen helpen ons als vipassana-gemeenschap om verbeteringen
aan te brengen daar waar nodig en dat wat goed is te borgen vanuit
onderlinge verbondenheid met betrekking tot het spirituele pad dat
we aan het bewandelen zijn. Een gezonde balans tussen individuele
ontwikkeling en teamspirit vormen de kern van het pad dat we de
komende jaren met elkaar zullen verkennen.
Verwacht van het SIM-bestuur geen éénrichtingsverkeer en/of kanten-klare oplossingen. We kunnen slecht voorwaarden scheppen voor
ontmoeting, uitwisseling en spirituele groei geïnspireerd door de
historische Boeddha:

Sterk op pad door onderlinge
verbondenheid

Hieronder volgen de eerste resultaten en conclusies van de enquête
in grote lijnen. Voor de exacte resultaten verwijzen we naar de SIMwebsite. Sommige uitkomsten zijn direct en helder, andere uitkomsten
nodigen uit tot nader onderzoek.
De meeste mensen kunnen zich vinden in de huidige doelstelling en
visie. Met name ook dat de SIM voor iedereen toegankelijk is ongeacht
religieuze of maatschappelijke achtergrond. Je hoeft geen boeddhist te
zijn om te mediteren of je geïnspireerd te weten door de Boeddha.
enkele reacties:

.

Nu ligt de nadruk te veel op individuele behoeftes. Het mag meer uitgebreid worden
door verankering in de Dhamma en meer doen aan community building (sangha). Een ‘open
karakter’ kan te veel zweven, wel verankeren in concrete methodes. Sommigen willen één
duidelijke methode (bijv. Mahasi Sayadaw of Goenka), anderen vinden de diversiteit juist
prettig. De verbinding met het Theravada-boeddhisme zou ook meer benadrukt mogen
worden.
....................................................................................................................................................................
De variëteit in het aanbod wordt als positief gezien. Zo ook dat de SIM een parapluorganisatie is binnen een netwerk van zitgroepjes, individuen, stichtingen enzovoorts die
zich ieder op een eigen manier inzetten voor de Dhamma. De SIM zou zich meer kunnen
inzetten om een prettige samenwerking tussen al die verschillende groepen en individuen
te bevorderen.
....................................................................................................................................................................
De diversiteit in het aanbod van vipassana-stromingen, leraren, meditatie-tradities
wordt zeer gewaardeerd.
....................................................................................................................................................................
Voor wie is de SIM er? Is dat voor de leraren, voor de mediterenden (yogi’s), voor
belangstellenden? De SIM is er voor iedereen, voor de vipassana/Dhamma-gemeenschap
als geheel en niet voor één subgroep, dus ook niet voor de leraren in het bijzonder. De SIM
zou zich wel meer in moeten zetten om te werken aan community building. Het leraarleerling model sec is te eenzijdig en doet daarmee geen recht aan de manier waarop een
sangha volledig tot bloei kan komen. De SIM is er primair voor degene die de Dhamma wil
beoefenen en de gemeenschap van beoefenaren (lees = meer dan de SIM) zorgt voor het
ondersteunen van dat proces, ook naar de toekomst en volgende generaties.
....................................................................................................................................................................
De SIM dient wel de kwaliteit van de leraren te bevorderen en te bewaken. En tevens
dient de SIM opleidingstrajecten van leraren te stimuleren en bevorderen. De SIM kan
ruimte bieden aan verschillende trajecten die er al zijn (bijv. Insight Dialogue-traditie) en
aan nieuw te ontwikkelen trajecten/gildes.

.

.
.

.

.

Het ethisch drieluik is niet bekend bij ongeveer 40% van respondenten. Hier is
werk aan de winkel. Zeker naar aanleiding van de kwestie Mettavihari zou iedereen op de
hoogte moeten zijn van dit drieluik en de mogelijkheid om zich te wenden tot het meldpunt
seksueel misbruik boeddhistische gemeenschap (www.meldpuntbg.nl). Wat betreft de
kwestie Mettavihari: daar zullen we in een apart schrijven nog nader op ingaan.
Verder dienen er duidelijkere criteria te komen wanneer een leraar, organisatie of zitgroep
wel/niet geplaatst wordt op de website van de SIM.
....................................................................................................................................................................
De meningen zijn wat verdeeld of je wel of niet retraites voor doelgroepen zou
moeten organiseren, en welke dan. Toch vindt meer dan 50% het een goed idee om
voor doelgroepen iets te doen. Daar komt bij dat bijna alle retraites toegankelijk zijn voor
iedereen. Er zijn al wel een paar doelgroepen waarvoor nu retraites zijn, zoals bijvoorbeeld
wijs ouder worden en vrouwen in leidinggevende posities. In de toekomst zullen we hier wat
meer mee doen, zoals bijv. een retraite voor holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen),
jong volwassenen, etc.
....................................................................................................................................................................
Lokale (zit)groepen zouden meer ondersteund kunnen worden. Dat geldt ten aanzien
van de begeleiding en de organisatie.
....................................................................................................................................................................
Van de activiteiten van de SIM worden positief gewaardeerd: organiseren retraites,
beheren agenda (portal-functie van de SIM), nieuwsbrief (SIMsara; 3 x per jaar); website;
fonds voor minder draagkrachtigen, dana en informatie over vipassana-meditatie. Er zou
betere informatie kunnen zijn ten aanzien van lokale activiteiten. De bekendheid van het
fonds voor minder draagkrachtigen kan vergroot worden. Dat fonds is er omdat de SIM het
belangrijk vindt dat iedereen deel kan nemen aan retraites. Daarnaast kan beter uitgelegd
worden hoe een retraite-prijs opgebouwd is. Deze is afhankelijk van de locatie, reiskosten
van een leraar (buitenlandse leraren hoger dan Nederlandse leraren), aantal leraren, duur
van de retraite.
....................................................................................................................................................................
Over het algemeen is men tevreden over de leraren, de organisatie en de locatie. In
de toekomst zullen we dit wat meer gaan evalueren na retraites en/of steekproefsgewijs
meningen vragen.
....................................................................................................................................................................
Vanuit de mediterenden is er in algemene zin te weinig inzicht en kennis of de
SIM een stichting of een vereniging zou moeten zijn. Daarnaast kan er nog gedacht
worden aan een vorm als een kerkgenootschap. Deze drie organisatievormen hebben
voor- en nadelen. De SIM is en blijft voorlopig een stichting. Helderheid wat betreft
de organisatie van de SIM en het netwerk waar de SIM een onderdeel van is dient
wel beter gecommuniceerd te worden. Dat geldt tevens voor het feit dat de SIM een
vrijwilligersorganisatie is en geen bedrijf.
....................................................................................................................................................................
Zeer verheugd zijn we dat 1/3 van de respondenten (21 personen) wel in een
Adviesraad/dhamma-commissie wil gaan zitten om zodoende het bestuur te
ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen, complexe situaties en inhoudelijke vraagstukken.
We zullen contact met hen opnemen en dan een geschikt team samenstellen.
....................................................................................................................................................................

.

.
.

.
.

.

We zijn blij met alle positieve en kritische feedback die we hebben
mogen ontvangen. Het biedt mogelijkheden en kansen om verder te
groeien op het spirituele pad, niet alleen door meditatie maar juist ook
door het cultiveren van die andere aspecten van het achtvoudige pad.
Mocht je naar aanleiding van dit stuk of de enquête op zich nog ideeën
of vragen hebben: neem dan contact op, stuur een e-mail naar info@
simsara.nl of bel met de voorzitter (Hans Gijsen), 06 20233245 (op
werkdagen overdag).
Zoals gezegd is deze enquête een van de middelen om ons te
heroriënteren en bezinnen. Daarnaast worden we door deskundigen
begeleid tijdens onze heidag en het opzetten van een nieuwe website.
Dat gebeurt zowel op het organisatorische vlak als op het vlak van
verbeteringen ten aanzien van het gebruik van de website. Deze
deskundigen doen dit ook op vrijwillige basis.

Het is erg fijn om te merken dat we allemaal ‘aandeelhouder’ zijn in een
spiritueel proces van ontwaken. Moge de bewegingen die nu gemaakt
worden bijdragen aan het welzijn en de bevrijding van alle levende
wezens.
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Sangha Metta

ANATTĀ -LAKKHANA SUTTA

Sutta Studie &
Spirituele Vriendschap
nieuw initiatief van sangha metta

De sutta en het commentaar van Mahasi Sayadaw

“Bhikkhus, how do you conceive it: is form permanent or
impermanent?” — “Impermanent, venerable Sir.” — “Now is what
is impermanent painful or pleasant?” — “Painful, venerable Sir.” —
“Now is what is impermanent, what is painful since subject to change,
fit to be regarded thus: ‘This is mine, this is I, this is my self’”? —

Met ingang van 2017 biedt Sangha Metta de
mogelijkheid om boeddhistische studie en

beoefening te combineren en tegelijkertijd te
bouwen aan spirituele vriendschappen.

In aanvulling op de reeds bestaande traditie van het aanbieden van
studieweekenden die worden begeleid door internationale leraren en/
of de leraren van Sangha Metta, is het vanaf 2017 mogelijk om naast de
weekenden ook deel te nemen aan lokale studiegroepen.
Daarmee geven we inhoud aan het begrip ‘Kalyāna Mitta’ wat zich laat
vertalen als spirituele vriendschap. Een bijzonder soort vriendschap
dus, een waarbij je elkaar opzoekt en ondersteunt bij het vinden
van zingeving en verdieping. Zonder dergelijke ‘vrienden’ is het een
stuk lastiger en eenzamer op het pad. Maar mét is er sprake van een
liefdevolle en vruchtbare bodem onder ieders eigen ontwikkeling en
groei.

We zetten ‘vrienden’ bewust tussen aanhalingstekens omdat het niet
per se noodzakelijk is dat je ook vrienden in de gebruikelijke zin van het
woord wordt. Daarvoor heb je misschien al genoeg andere mensen om
je heen. Maar de Boeddha is altijd heel duidelijk geweest over het feit
dat de kracht van een vriendelijke, ondersteunende omgeving enorm is.
Die verbondenheid maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van dit
nieuwe initiatief.
Sangha Metta streeft ernaar om met de combinatie van sutta
studieweekenden en studiegroepen aan nieuwe traditie te ontwikkelen
waarin we met elkaar, op een intensieve en verrijkende manier, bouwen
aan hecht netwerk van gelijkgestemden beoefenaars en zo te werken
aan het realiseren van echte vrijheid.

“No, venerable sir.” 		

Uit de Anattā-lakkhana sutta

Voor komend jaar is gekozen voor één van de belangrijkste sutta’s uit
het vroege boeddhisme: de Anattā-lakkhana sutta (De grote leerrede
over niet-zelf – SN 22-59) en het commentaar daarop van Mahasi
Sayadaw.
In de sutta zet de Boeddha de Leer van niet-zelf (Anattā) uiteen en
verklaart hij dat in geen van de vijf aggregaten (materie, gevoel,
waarneming, mentale factoren en bewustzijn) zoiets als een ziel of een
zelf te vinden is.
Hij volgt hiertoe de redenering dat al deze verschijningsvormen onzeker
zijn (vergankelijk), daarom onbevredigend (lijden) en in essentie
oncontroleerbaar (instabiel, zonder een onafhankelijke, blijvende kern,
zonder ‘zelf’).
Daarmee wijst de Boeddha op de drie karakteristieken van het bestaan.
We doen er volgens hem goed aan niet te hechten aan zaken die
vergankelijk, onbevredigend en oncontroleerbaar zijn. Ze zijn niet onze
eindbestemming, ze leiden niet tot bevrijding van het lijden.
De Birmese monnik en meditatiemeester Mahasi Sayadaw heeft een
uitgebreid en diepgaand commentaar geschreven waarin hij de sutta
toelicht en duidt. Aan de hand van zijn commentaar bestuderen we de
sutta.

De studiegroepen
De leraren en assistentleraren van Sangha Metta bieden aan om als
facilitator op te treden voor de studiegroepen. Er zijn dan groepen
mogelijk in Heino (Jotika Hermsen), Utrecht (Henk van Voorst),
Amsterdam (Peter Baert), Den Bosch (Inez Roelofs), Leiden (Nynke
Humalda), Blaricum (Willemijn Westhof), Hilversum (Michaël Verlouw)
en Rotterdam (Simin Abravesh).
Het is ook mogelijk om, bijvoorbeeld met jouw zitgroep, zelf een
studiegroep samenstellen.
Facilitators van een eigen studiegroep kunnen zich desgewenst

>>>
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aansluiten bij de Sangha Metta intervisiegroep die dit initiatief begeleid.
De studiegroepen komen drie keer bijeen (steeds eenmaal voorafgaand
aan een studieweekend). En in de studiegroepen lezen en bespreken we
gezamenlijk de Sutta en het commentaar van Mahasi Sayadaw daarop.
De gebruikte teksten zijn in het Engels. De voertaal tijdens de
weekenden is eveneens Engels waarbij voor vertaling kan worden
gezorgd. De begeleiding tijdens de studiegroepen is in het Nederlands.
Als uitkomst formuleert elke studiegroep vragen die vervolgens in de
weekenden worden doorgenomen.
De weekenden
Zowel de studiegroepen als de weekenden zijn bedoeld voor mensen
die zich aangetrokken voelen tot en willen investeren in de leer van
niet-zelf.
De weekenden staan onder leiding van Ayya Agganyani (1954), een van
oorsprong Duitse non die eerder al bij Sangha Metta de Abhidhamma
weekenden heeft begeleid. Zij heeft diepgaande kennis van het
boeddhisme in het algemeen en van de boeddhistische psychologie in
het bijzonder.
Ayya Agganyani assisteerde meermalen Sayadaw U Nandamala bij zijn
retraites. Samen met hem is zij verbonden aan het Dhammavijjalaya
Centre for Buddhist Studies in Sagaing (Myanmar).
Aan de hand van concrete voorbeelden en opdrachten maken we de
sutta tijdens de weekenden een integraal onderdeel van de beoefening.
En middels meditatie en contemplatie komt de kennis tot leven en ga je
het belang zien van de sutta voor je dagelijkse leven.

Praktisch
Deelnemers die zich inschrijven voor zowel de studiegroepen als de
studieweekenden hebben voorrang. Maar deelname aan óf alleen de
drie (3) studiegroepen óf alleen de drie (3) weekenden is ook mogelijk.
In dat laatste geval geldt dat deelnemers ten minste het commentaar
van Mahasi Sayadaw hebben gelezen.
Deelname aan slechts één of twee weekenden of studiegroepen wordt
afgeraden omdat het gaat om een voortbouwende cyclus waarin we per
cluster van hoofdstukken door de sutta en het commentaar gaan.
Voor meer informatie over data en kosten kun je terecht op de website
van Sangha Metta: www.sanghametta.nl.
Voor opgave voor een van de studiegroepen, of wil je zelf een
studiegroep beginnen en heb je daar vragen over, kun je je centraal
aanmelden bij studiegroepen@sanghametta.nl.

Aankondiging nieuwe
website en collectief:
vipassana-meditatie.nu

De website www.vipassana-meditatie.nu is de

website van een collectief van retraitebegeleiders
die vipassana-meditatie faciliteren in Nederland.

Dit doen zij niet specifiek in de lijn van één leraar
of stroming binnen de vipassana. De bindende
factor in de groep van retraitebegeleiders is

de beoefening en begeleiding van vipassana-

meditatie, zoals in het Theravada-boeddhisme
onderwezen. Uitgangspunt daarbij zijn ethiek,
meditatie en wijsheid.

Het collectief is opgericht door Ank Schravendeel, Dingeman Boot,
Frits Koster, Johan Tinge, Joost van den Heuvel Rijnders en Marij Geurts
en biedt een antwoord op de behoefte en vraag van veel vipassanabeoefenaars naar een duidelijker profilering van retraitebegeleiders.
Het collectief heeft als uitgangspunt dat wij allen deel uitmaken van
een historische ontwikkeling waarbij de Dhamma uit het Oosten
nieuwe grond vindt in het Westen en beziet deze ontwikkeling met een
grondhouding van openheid en niet-sektarisme.

Zie www.vipassana-meditatie.nu om meer te lezen over de visie, de met
het collectief verbonden retraitebegeleiders en de uitgangspunten.
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Retraites 2017
Beknopt overzicht. Weekendretraites zijn niet opgenomen.
Volledige en actuele lijst op www.simsara.nl
Indien het een SIM-retraite betreft geldt de algemene informatie
op www.simsara.nl

Mediteren in verschillende posities wordt beoefend (zitten, staan, liggen en
lopen). We geven instructies, individuele interviews en dhammatalks. Er is ook
ruimte om uit te wisselen over de rol van mindfulness bij eigentijdse thema’s,
zoals: afleiding, verleidingen, werkdruk, sociale media, contacten, het “je best
willen doen”, ambities, levensvragen, nieuwe dingen en onbekende zaken.
Locatie: Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden (www.itc-naarden.org)
Tijden: do. 18.00u, vanaf 17.00u inloop | zo. na de lunch
Kostenbijdrage: € 250. Korting mogelijk voor studenten, scholieren, minder=draagkrachtigen € 150.
Voor meer informatie:
Ingrid Dassen: 06 25012212, mailen heeft voorkeur, idassen@tele2.nl of info@
idassen.nl, www.idassen.nl

De nachtprijs van alle SIMretraites is inclusief € 1,- bestemd
...................................................
als donatie voor het Vipassana Centrum Nederland. Wil je als
APRIL 2017
deelnemer van een SIM-retraite hier niet aan meedoen, dan kun
je contact opnemen met de betreffende organisator en kun je de
Zondag 2 t/m donderdag 13 april 2017 (11 dagen) | SIM-retraite)
totale donatie terugkrijgen.
Satipatthana retreat o.l.v. Sayadaw U Vivekananda and Hannes Huber
Voor WEEKENDRETRAITES zie: www.simsara.nl / Agenda
...................................................
FEBRUARI 2017
Donderdag 2 t/m 5 zondag februari 2017 (3 etmalen) | SIM-retraite)
Olv Doshin Houtman. Het thema wordt kort tevoren gekozen in
overeenstemming met de omstandigheden.
Locatie: Het klooster van de missiezusters van het H.Hart in Steyl
Organisatie: Stichting Inzicht & Bevrijding. Dit is een SIM-retraite.
Tijden: do. 20.00u, vanaf 16:00u inloop | zo. 16:00u
Kostenbijdrage: €210 (incl. toeristenbelasting) + dana
Voor meer informatie en aanmelden:
Yvonne Molenaar / 06-28042930 /info@inzichtenbevrijding.nl
..................................................................................................................................................

Retreatants will be introduced to the basic tools of satipatthana meditation
(vipassana). With well-established and developed mindfulness and a
concentrated mind, intuitive insight will unfold stage-by-stage in a very
systematic manner. Satipatthana meditation in the tradition of the Ven. Mahasi
Sayadaw brings benefits ranging from the purification of the mind to a profound
refinement of one’s conduct to the attainment of Nibbana. The program will
include meditation instructions, sitting and walking meditation, Dhammatalks
and personal interviews.
Location: Bosoord in Loenen (near Apeldoorn)
Organisation: Stichting Inzichts Meditatie (SIM) – lid BUN
Language: Engels 					
Time: Sun. 20.00h, registration starts at 16.30h | Th. after lunch
Fee: € 720,- based on double occupancy
Download the invitation and the registration form from www.simsara.nl
For more information: Judith de Haas, +31 (0)6 12910586, judithctm@gmail.com

...................................................
MEI 2017

Vrijdag 17 februari t/m vrijdag 24 februari 2017 (7 etmalen) | SIM-retraite)
Milde aandacht o.l.v. Joost van den Heuvel Rijnders en Ank Schravendeel
Intensieve inzichtmeditatie-retraite. We maken gebruik van het centrum
Meeuwenveen, een prachtige, meditatieve plek in Havelte. Zeer geschikt voor
weekretraites.
Er wordt gezamenlijk gemediteerd volgens een schema met periodes van loopen zitmeditatie en kortere periodes van vrije meditatie. De retraite vindt plaats in
stilte, de begeleiding zal bestaan uit regelmatige inleidingen met betrekking tot
loop- en zitmeditatie en individuele uitwisselingsgesprekken.
Locatie: Meeuwenveen (Havelte, Drenthe). Zie Meeuwenveen.nl voor meer
informatie.
Tijden: vrij 17 februari 19.00 uur | vrij 24 februari 15.00 uur.
Kosten: € 535,- op basis van een tweepersoonskamer en 3 vegetarische
maaltijden per dag. Er is een beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar
waarvoor € 585,- wordt gerekend.
Indien financiën een belemmering zijn om je in te schrijven, dan kun je gebruik
maken van het ondersteuningsfonds van de SIM en contact opnemen met Hans
Gijsen (010-4672952)
Inschrijving: inzichtmeditatie@outlook.com.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst en betalingen. Geef je zo
snel mogelijk op.
Voor meer informatie: Joost van den Heuvel Rijnders, 06 1131 8224 of 053478597, inzichtmeditatie@outlook.com, www.inzichtmeditatie.com

...................................................
MAART 2017
Donderdag 23 t/m zondag 26 maart (3 etmalen | SIM-retraite)
Jongerenretraite (leeftijd 17- 35 jaar) o.l.v. Ingrid Dassen en Marnix van Rossum
Heb je al eerder een retraite gedaan en smaakte deze naar meer? Of heb je al
langer het voornemen eens een retraite te doen en zie je op tegen het stil zijn en
zitten of denk je ‘dat is toch niks voor mij’……Dan is deze toegankelijke retraite,
met leeftijdsgenoten, mogelijk iets voor jou.

Dinsdag 23 t/m zondag 28 mei (5 etmalen | SIM-retraite)
Vipassana retraite: wijsheid van hart en geest o.l.v. Marij Geurts en Ria Kea
Oefenen in milde aandacht. Dat betekent aandachtig zijn in de bereidheid je
open te stellen voor wat je ervaart, weten wat je ervaart zonder die ervaring
te willen veranderen. We leren te oefenen vanuit een innerlijke houding
van ontvankelijk zijn en mildheid. Daardoor kunnen we zicht krijgen op
de onderliggende reactiepatronen van de hart-geest; of er voorkeur is of
weerstand, of dat we `absent minded` zijn. We kunnen daardoor meer in
contact zijn met de natuurlijke aard van de hart-geest en ons leren verzoenen
met de veranderlijkheid en oncontroleerbaarheid van ons leven. Zo kunnen we
gaandeweg inzicht, compassie, en gelijkmoedigheid ontwikkelen. We oefenen
zit- en loopmeditatie, rond de maaltijden zijn er korte periodes van informele
meditatie.
Locatie: de Weijst, in Handel (Brabant)
Organisatie: Stichting Inzichts Meditatie (SIM)
Taal: Nederlands
Tijden: start di 20.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur | zo 14.00 uur
Kostenbijdrage: € 405,- voor een 1-persoonskamer
Download de uitnodiging en het aanmeldingsformulier van www.simsara.nl
Voor meer informatie: Ria Kea: 06 13654059, info@riakea.nl of Marij Geurts: 024
3234620, mgeurts@fo.nl 024 3234620
..................................................................................................................................................

Vrijdag 26 t/m zondag 28 mei (2 etmalen)
Vipassana retraite o.l.v. Coby van Herk en Aukje Rood
Deze retraite is een mooie gelegenheid om wat langer te mediteren en een
weekend in stilte door te brengen. Dit weekend beoefenen we inzichtmeditatie
en er zal door middel van mindful bewegen extra aandacht zijn voor het lichaam.
Beide begeleiders zijn ervaren yoga- en meditatieleraren. Coby van Herk verzorgt
de inleidingen bij de zit- en loopmeditaties, waarbij wandelen in de natuurlijke
omgeving van de Hof van Zevenbergen onderdeel van de loopmediatie is. Aukje
>>>
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Rood biedt tweemaal per dag mindful yoga-oefeningen aan. Dagelijks is er
ruimte voor individuele gesprekken of groepsgesprekken.
Locatie: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst, België
Organisatie: Vipassana Meditatie Breda.
Taal: Nederlands
Tijden: vrijdag 26 mei 11.00 uur tot en met zondag 28 mei 20.00 uur; inloop
vanaf 10:00 uur
Verblijf en begeleiding: € 315,00
Voor meer informatie en aanmelden: www.vipassanameditatiebreda.nl,
retraite@vipassanabreda.nl, 06 - 30049534

Rood biedt tweemaal per dag mindful yoga-oefeningen aan. Dagelijks is er
ruimte voor individuele gesprekken of groepsgesprekken.
Locatie: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst, België
Organisatie: Vipassana Meditatie Breda.
Taal: Nederlands
Tijden: vrijdag 26 mei 11.00 uur tot en met zondag 28 mei 20.00 uur; inloop
vanaf 10:00 uur
Verblijf en begeleiding: € 315,00
Voor meer informatie en aanmelden: www.vipassanameditatiebreda.nl,
retraite@vipassanabreda.nl, 06 - 30049534

...................................................

...................................................

JULI 2017

AUGUSTUS 2017

Zondag 16 juli t/m dinsdag 8 augustus (23 etmalen)
Zomerretraite Sangha Metta 2017 o.l.v. Shaila Catherine
Deze retraite bestaat uit twee delen maar kan ook zonder onderbreking als
geheel worden gedaan.
• Sunday July 16 – Thursday July 27: Anapanasati retreat (11 nights)
‘Het cultiveren van concentratie door Anapanasati Samadhi’. The teachings
on this retreat will emphasize the development of concentration using the
breath as the primary meditative object. The daily morning instruction session
will introduce mindfulness with breathing as a concentration practice and will
systematically develop the skills that can lead to the deep absorption states of
jhana. Dhammatalks will explore a range of subjects to support the growth of
wisdom and insight. This silent retreat is intended for experienced practitioners
who have already developed some degree of skill working with the hindrances
and mindfulness or insight practices.
There will be periods of sitting and walking meditation, Dhamma teachings,
question and answer sessions, and group and individual teacher consultations.
(Friday July 28 is a day with self-meditation without a central program)
• Saturday 29 July – Tuesday 8 August: Vipassana retreat (10 nights)
‘Ontwaken door inzicht’. This silent meditation retreat will emphasize the
cultivation of mindfulness of breath, body, and mind to enhance the potential
for liberating insight. By cultivating a calm and balanced awareness, we can
dissolve any suffering that may entangle our hearts and discover our freedom
in the midst of things. This retreat is suitable for both new and experienced
practitioners. Shaila will continue to instruct students who choose to continue
their concentration practice from the preceding retreat, but she will not repeat
the concentration instructions for students who enter retreat after July 16.
The focus for this retreat will clearly be mindfulness of body and mind with an
inclination toward insight.
Locatie: ITC-Naarden, meentweg 9
Organisatie: Sangha Metta - lid BUN. Deze retraite wordt niet door Sim
georganiseerd
Taal: Engels
Tijden: zo. 16.00u, vanaf 14.00u inloop | di. na de lunch
Kostenbijdrage: € 57,- per nacht (€ 1311,- voor de hele retraite) / € 47,- voor een
tent per nacht (€1081,- voor de hele retraite)
Voor meer informatie en aanmelden: Nynke Humalda, 071 – 5769581, nynke.
humalda22@gmail.com, www.sanghametta.nl
..................................................................................................................................................

Maandag 24 t/m maandag 31 juli (7 etmalen)
Vipassana-retraite o.l.v. Dõshin Houtman
Belichaamde aandacht is het kernwoord voor de beoefening. Tijdens de
zitmeditaties volgen we aandachtig de veranderingen in de verschillende
lichaamsdelen. Door de veranderingen in het lichaam gade te slaan komen we
ook de bewegingen in de geest op het spoor. Door de processen in lichaam en
geest te leren kennen, komt er meer inzicht in wie we echt zijn. Het programma
bestaat uit zitmeditaties, loopmeditaties en bewegen in aandacht. Er is
Boeddhistisch onderricht. En er is ruimte voor vragen en uitwisseling.
Locatie: Het klooster van de missiezusters van het H. Hart in Steyl

Zaterdag 19 t/m vrijdag 25 augustus (6 etmalen)
Stadsretraite (Vipassana) o.l.v. Dõshin Houtman
Belichaamde aandacht is het kernwoord voor de beoefening. Tijdens de
zitmeditaties volgen we aandachtig de veranderingen in de verschillende
lichaamsdelen. Door de veranderingen in het lichaam gade te slaan komen we
ook de bewegingen in de geest op het spoor.
Door de processen in lichaam en geest te leren kennen, komt er meer inzicht in
wie we echt zijn. Het programma bestaat uit zitmeditaties, loopmeditaties en
bewegen in aandacht. Er is Boeddhistisch onderricht. En er is ruimte voor vragen
en uitwisseling.
Locatie: Dragonstraat 11-13 in Tilburg
Organisatie: Stichting Inzicht & Bevrijding. Dit is geen SIM-retraite.
Taal: Nederlands
Tijden: vrij. 19.00u introductie | za. 7:00 officiële programma | vrij. 16:00u
Kostenbijdrage: €120 + dana
Voor meer informatie: Yvonne Molenaar, 06-28042930, info@
inzichtenbevrijding.nl, www.inzichtenbevrijding.nl
..................................................................................................................................................

Woensdag 30 augustus t/m zondag 3 september (4 etmalen | SIM-retraite)
Vipassana Meditatie Retraite o.l.v. Coby van Herk en Ingrid Dassen
Het programma bestaat uit loop- en zitmeditatie, meditatie-instructies, zachte
aandachtige yoga, dharma talks en interviews. Ter ondersteuning van het
meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht. Verder wordt gevraagd
tijdens de retraite niet te lezen of te schrijven.
Locatie: Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen
Organisatie: Stichting Inzichts Meditatie (SIM) Taal: Nederlands
Tijden: wo. 18.00u, vanaf 17.30u inloop | zo. na de lunch
Kostenbijdrage: € 272,50 op basis van 2-persoonskamers en € 352,50 op
basis van 1-persoonskamer (slechts enkele 1-persoonskamers beschikbaar). De
prijzen zijn inclusief laken- en handdoekenpakket.
Download de uitnodiging en het aanmeldingsformulier van www.simsara.nl
Voor meer informatie: Ingrid Dassen, 06-25012212, idassen@tele2.nl of info@
idassen.nl, www.idassen.nl
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Vipassana centra

Culemborg

Voor uitgebreidere informatie zie www.simsara.nl of de
website van het betreffende centrum

Activiteiten: Basiscursus vipassana, Lightretraites, Doorlopende meditatiegroep
Locatie: De Graanschuur, Buitenmolenstraat 7
Mari den Hartog: 06-16544502 mari.den.hartog@online.nl
Marianne van Lobberegt: 06-44862734 m.v.lobberegt@hetnet.nl
www.vipassanaculemborg.nl

Almere-Haven | Info: Marion Kraaijvanger, 036-5319398

Dedemsvaart | Adelaarsweg 69
Info: Emiel Smulders 0523-612821
Elke dinsdagavond van 20.00-22.00

Elke woensdagavond mantra’s en vipassana 19.30-21.30

......................................................
Amsterdam | “Dhammadipa Meditatie Centrum”
St. Pieterpoortsteeg 29-I, 1012 HM Amsterdam
Voor alle meditatieactiviteiten en abhidehamma: www.dhammadipa.nl
Secretariaat Dhammadipa 020-6264984, gotama@xs4all.nl
Activiteiten: Maandagavond van 18.00-20.00 uur meditatie
Donderdagavond 19.30-21.30 uur meditatie voor beginners
Zondag (maar niet elke zondag) 10:00 - 12:00 meditatie

Amsterdam | Wat Buddhavihara
Leeghwaterpark 7 1445 RA Purmerend Activiteiten: zie www.watmetta.nl

Amsterdam | de Pijp
Locatie: 1e Jan vd Heijdenstraat 112 hs
Meditatieavond: donderdagavond : 19.30-21.30 uur
2x per jaar introduktiecursus vipassana meditatie
Informatie: Ria Kea, 06 136 54 059, www.riakea.nl

......................................................
Amersfoort | Aloysiusschool, Dupontplein 14, Amersfoort
Maandagavond van 19.45 -22.00 uur meditatie o.l.v. Paul Boersma
Basiscursus vipassana elk voorjaar en najaar
Info: Paul Boersma 035-6857880 | www.paulboersma.nl | info@paulboersma.nl
......................................................
ARNHEM | Henk Barendregt | Yogahouse, Putstraat 11, 6822 BE

......................................................

......................................................
Delft | Andere blik
Vlinderweg 2, 2623 AX Delft
Activiteiten: regelmatig vrijblijvende Vipassana-meditatie in groepsverband
Info: Jacqueline Straus, 06-300 31 309, j.straus@andereblik.nl
www.andereblik.nl/praktische-informatie-vipassana

Delft | Yoga Studio Jnana
Nieuwe Langendijk 46-48, 2611 VL
Activiteiten en info: Jeanet Heilbron of Ron Broekhart, 06-53563766 / 0648343202, yogastudio@jnana.nl www.jnana.nl/vipassana

......................................................
Den Haag | Waalsdorperweg 93
Info: Birgit Peet-Bleijs tel 070-3281877
Activiteiten: elke maandagavond 20.00-21.45 uur meditatie
Den Haag Vipassana
Vipassana groepszit: elke maandag 20.50u inloop. 21.00 – 22.00u zit
Contactpersoon: R Havelaar & M van Spanje
E-mail: denhaagvipassana@gmail.com

Den Haag | Meditatiegroep Vipassana
Woensdag om de week van 20.00 tot 22.00 uur.
Zit- en loopmeditatie en korte uitwisseling. Alle niveaus zijn welkom.
Informatie: Lars Daamen, Lizette Vegter 06-646191341
vipassanadenhaag@gmail.com

Elke maandag 13.30-15.30 uur Vipassanameditatie door Henk Barendregt en zijn
assistenten. Informatie: 06-42765353, djana@yogahouse.nl, www.yogahouse.nl

......................................................

......................................................

Deventer

Bodegraven | Franciscushof 28, 2411 DC Bodegraven

Locatie: Boeddhistisch Centrum Deventer, Raamstraat 59, 7411 CT Deventer
Introductiecursus 2x per jaar.
Doorgaande Vipassana groep iedere 2e zondag van de maand, 14-16 u
Informatie: Margreet Heringa, 06 20 49 94 29, cmheringa@gmail.com

Activiteiten: Maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, eens in de veertien dagen
Maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur, eens in de veertien dagen.
Informatie: Ellen de Jong, 0172 -613156, ellencdejong9@gmail.com

......................................................

......................................................

Breda | Vipassana Meditatie Breda

Emmen | Kapelstraat 81

Zero-Point , Ceresstraat 29, 4811 CC Breda.
Tweemaal per jaar, in januari en september, een Open les.
Tweemaal per jaar aansluitend aan de Open les, een Introductiecursus van 5
bijeenkomsten afwisselend op zondagmorgen en –avond, o.l.v. Aukje Rood en
Ingrid Dassen.
Doorgaande meditatiegroepen van 10 bijeenkomsten per seizoen, op
vrijdagavond of op zondag (afwisselend ’s morgens en ’s avonds) o.l.v. Aukje
Rood en Ingrid Dassen + 2 themadagen met gastbegeleiders.
Mindfulness Yoga en Vipassana meditatie, op donderdagavond, o.l.v. Aukje
Rood.
Overige activiteiten: zie websites
info@vipassanabreda.nl / www.vipassanameditatiebreda.nl
info@aukjerood.nl / www.mindfulnessyoga.nl

......................................................
Castricum| Dorpshuis De Kern, Overtoom 15
Iedere dinsdagavond van 20.00-21.30 uur
Anneke Breedveld, 0251-658851, 06-49149542, breedan7@xs4all.nl
Doeschka Ferkenius, 0251-292351, 06-46160684, d.ferkenius@xs4all.nl

......................................................

Info: Citra van Hijningen 0591-630420
Elke maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur / www.meditatie-emmen.nl

......................................................
Enschede | Ruimte voor Balans | Potsweg 15, 7523 CA, Enschede
Info: Joost van den Heuvel Rijnders 053-4785970, 06-11318224
email: joostvdhr@hotmail.com | activiteiten: www.inzichtmeditatie.com
Elke maandagavond meditatie 19.30 - 21.30 uur
basiscursus Vipassana-meditatie wo 19.30-21.30 uur (zie website voor data)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ezinge | Frist Koster | Peperweg 9

Zie de website voor meer activiteiten en actuele agenda
0594-621807, www.fritskoster.nl, info@fritskoster.nl

......................................................
Gasselternijveen | Centrum Samavihara Hoofdstraat 84
Info: René Stahn 0599-512075 | rene@samavihara.nl
Activiteiten: www.samavihara.nl
Elke maandag: vipassana meditatie beginners 19.00-20.30 uur
Elke maandag: vipassana meditatie gevorderden 20.30-22.30 uur

......................................................
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Vipassana-centra (vervolg)

Groningen | Vipassana Meditatiecentrum Kamerlingh Onnesstraat 71
Woensdag: Vipassana-meditatie 19.30-21.30 uur o.l.v. Hanny v.d. Vlugt e.a.
Zie de website voor programmaoverzicht, nieuwsbrief en meer info
050-5276051, info@vipassana-groningen.nl, www.vipassana-groningen.nl

.....................................................
Haarlem | Vipassana Haarlem, Nieuwe Gracht 86 zwart, 2011 NK en
Kennemerstraat 11A zw, 2021 EA, Haarlem
Minimaal 2x per jaar introductiecursus.
Doorlopende groep op donderdag van 19.30u – 21.30u
Meditatiedagen en overige activiteiten: zie website.
Informatie: Ted van der Meij, 023-2026769, info@vipassanahaarlem.nl,
www.vipassanahaarlem.nl
......................................................
‘s-Hertogenbosch | Inéz Roelofs Vivaldistraat 50, ‘s-Hertogenbosch
Wekelijks op woensdag van 19-21 uur vipassana meditatie.
In voor- en najaar introductiecursus vipassana.
Maandelijks op donderdag 19-21 uur Insight Dialogue.
Geregeld vipassanadag / Metta dag / Insight dialogue dag, zie website.
Inéz Roelofs, 073-6147481, inez.roelofs@planet.nl, www.
vipassanameditatiedenbosch.wordpress.com

......................................................
Hoorn | Soulcenter | Gravenstraat 16, Hoorn
Gelegenheid voor groepsmeditatie: - dinsdagavond voor beginners en
gevorderden 19.45-21.45 uur - zondagavond voor gevorderden 19.45-21.45 uur
Informatie: Annelies Haring/René Renckens
Tel. 0229 213640 / 06 23 28 27 90 mail: vipassana.hoorn@gmail.com
www.vipassanahoorn.nl
......................................................
Leeuwarden | Dharmahuis, Tuinen 15, 8911 KB, Leeuwarden
Meditatie ochtend op zaterdag, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en
24 juni. De meditatie ochtend in Sneek stopt na januari, deelnemers hartelijk
welkom in Leeuwarden.
Informatie: Ank Schravendeel, aschravendeel@hetnet.nl , www.
mindfulnessmeditatiefriesland.nl
......................................................
Leiden | Vipassana Meditatie Leiden
De Genestetstraat 16, 2321 XM
Doorgaande groep, dinsdagavond 19.30 -21.30 uur. Basiscursus Vipassana,
woensdagavond 20.00 -22.00, 2/3 keer per jaar
Insight dialogue, maandagavond/maandelijks voor ervaren meditators
Nynke Humalda, 071-5769581, nynke.humalda@casema.nl
www.vipassanameditatieleiden.wordpress.com

Leiden | Shambhala meditatiecentrum
Geverstraat 48, Oegstgeest.
Info: Gertrude Krayenbosch, tel. 06 42580607, gertrude@xs4m.com
......................................................
Lelystad
Locatie: zie website
Mindfulness Vipassana activiteiten op basis van vrijgevigheid
Mindfulness Vipassana training
Meditatiegroep
Informatie: Jeannette Plantenga, 06 45173350, info@mindfulnesscompassion.nl,
www.vipassanalelystad.nl

......................................................
Naarden | Stichting Sangha Metta, Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Vipassana-retraites en Dhammastudiedagen zie onze website.
Chris van der Velden 06-41365516 (voicemail) sangha.metta.adm@gmail.com
www.sanghametta.nl

......................................................

Nijmegen | Marije Geurts
Locatie: Han Fortmann Centrum (introductiecursus) of Jewel Heart (doorgaande
groep) Dhammastudie- en meditatiegroep voor ervaren mediterenden, o.b.v.
Marij Geurts, tweewekelijks, start weer in september.
Info: Marij Geurts, 024-3234620, mgeurts@fo.nl, www.vipassananijmegen.nl

Nijmegen | Jewel Heart,
Locatie: Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Meditatiezondagen en -weekenden, tweemaandelijks, o.l.v. verschillende
gastleraren uit binnen- en buitenland. Stadsretraite in de winter.
Informatie:06-20915983, meditatiedag@vipassananijmegen.nl, www.
vipassananijmegen.nl

......................................................
Rotterdam | Stichting Vipassana Meditatie Rotterdam
Locatie: Zencentrum Rotterdam, Noordsingel 168, 3032 BK Rotterdam
• Iedere woensdagavond 19.30 – 21.30 uur, thee en nabespreken voor wie wil
• Maandelijks een retraite op zondag, twee keer per jaar een weekendretraite,
eens per zes weken een verdiepingsavond
Informatie: Marloes de Vries, 06 163 970 71 / Marjan Beijering, 06 253 537 24
www.vipassanarotterdam.nl
Rotterdam | Meditatie Delfshaven Rotterdam
Locatie: Heemraadstraat 58-60 Rotterdam
Voor activiteiten zie: www.idassen.nl
Ingrid Dassen, 06-25012212, info@idassen.nl
Rotterdam | Tegen de Stroom In
Centrum Djoj Rotterdam, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA - Sessiekamer 2
Maandag 20.00-22.00 uur meditatie en sutra studie
Zie de www.tegendestroomin.com voor meer activiteiten en actuele agenda
Frank Uyttebroeck, 06-53721895, service@tegendestroomin.com
Rotterdam | Gimsel Academy
Locatie: Mariniersweg 9, 010 4135544, www.gimselacademy.nl
Maandagavond 19.45- 21.45 Doorgaande groep
Woensdagochtend 10.00-12.00 Doorgaande groep (combinatie yoga-meditatie)
Donderdagavond 19.45-21.45 Om de week (beginners en doorgaande groep)
Instroom is altijd mogelijk.
Informatie: Coby van Herk, 06 28206469, 010-7952129
......................................................
Schijndel | De Pegstukken 8, 5482 GC
Voor Vipassana-meditatie zie: www.in-balans-zijn.nl
Connie van den Akker, 073-6892254, info@in-balans-zijn.nl

......................................................
Sneek | Voor activiteiten in Friesland, zie Leeuwarden.
......................................................
Tilburg | Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg (Sati)
Poststraat 7-A, 5038 DG Tilburg
- elke do 20.00-22.00 uur meditatie (m.u.v. de maanden juli en augustus)
- een of twee maal per jaar een introductiecursus
- zie voor meer activiteiten en de actuele agenda de website
Karin Doms en Peter Heuvelmans, 06- 15881819 en 06- 15881819,
sati-tilburg@live.nl | www.sati.nl

......................................................
Tilburg | Sangha Inzicht&Bevrijding
Dragonstraat 11-13, 5044 HR Tilburg
Elke ma: doorgaande bijeenkomsten o.l.v. Doshin Houtman van 19.30-21.30 uur
Elke di: doorgaande cursus o.l.v. Doshin Houtman van 19.30-21.30 uur
Elke wo: introductiecursus o.l.v. Doshin Houtman van 18.30-19.30 uur (start 2x
per jaar, in September en september)
Elke wo : doorgaande cursus o.l.v. Doshin Houtman van 10.00-12.00 uur
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5 woensdagavonden: introductiecursus o.l.v. Yvonne
Molenaar van 19.30-21.00 uur (start 2x per jaar, in
September en september)
Yvonne Molenaar 06-28042930 / info@
inzichtenbevrijding.nl
www.inzichtenbevrijding.nl

...................................
Utrecht | Werfkelder, Oude Gracht 328
Info: Henk van Voorst 06-51542526 | hvanvoorst@
casema.nl en Aad Verboom 0343-411045 | aad.
verboom@gmail.com
Elke dinsdag 20.00-22.00 uur meditatie voor ervaren
yogi’s , 10 daagse retraite met ‘erkende’ leraar of
introductiecursus | www.vipassana-utrecht.nl

Utrecht | Wittevrouwen, Kapelstraat 24
Info: Crina van Belzen, 030-2732630
Elke twee weken maandag 19.00-21.00 uur uur
vipassana-meditatie voor zowel beginners als
gevorderden

Zeist | Couwenhoven 5109, 3703 EP
Locatie: Couwenhoven 51-09
Maandag: 19.30-21.00 uur Vipassana
introductiecursus 7 lessen.
Start: september/november/januari/maart.
Informatie: Gabrielle Bruhn, 030-6045815,
gabi1404@hotmail.com
Gabrielle Bruhn - 030-6045815
info@mindfulness-pijn.nl
www.mindfulness-pijn.nl/begeleidster
...................................
Zwolle | “Pannananda”
Hoefslagmate 44, 8014 HG
Dingeman Boot, 038-4656653,
dingeman@pannananda.nl www.pannananda.nl

Zwolle | Milarepa Toren
Locatie: Zalmkolk 6, 8017 PA (open op werkdagen
van 9.30-12.30 uur)
Info: John Kenter 038-4660868 en Koos Hofstee
0572-373623
info@milarepatoren.nl
Activiteiten: www.milarepatoren.nl
Donderdag yoga-meditatie, 19.30-22.00 u. o.l.v.
Brenda Wielders en John Kenter
Woensdag yoga-meditatie, 19.30-22.00 u. o.l.v. John
Kenter en Koos Hofstee

Zwolle | Stichting Vipassana Meditatie
Diverse locaties (zie onze website voor informatie)
Info: Gerard Scheffers, vipassanameditatiezwolle1@
gmail.com
www.vipassanameditatiezwolle.nl
Elke ma-wo yoga-meditatie 19.30-22.00 uur
Elke wo meditatie 19.30-21.45 uur
Kijk op de website voor meer activiteiten en actuele
agenda

BELGIË

IERLAND

Antwerpen
Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
Korte Altaarstraat 8, B-2018 Antwerpen
Info: Paul van Hooydonck, +32 (0)3-2711808 / +32
(0)4-77765199, www.antwerpen-meditatie.be /
paulvanhooydonck@hotmail.com

‘Passaddhi’ Retreat Centre
Leitrim Beg, Adrigole, Beara, co. Cork
Info: Marjó Oosterhoff tel. +353 (0)27-60223
e-mail: info@passaddhi.com / www.vipassana.ie

Inzichtsmeditatie Antwerpen
Sint Theresiastraat 4, B-2600 Berchem
Activiteiten: Elke woensdagavond van 20.00-21.30
uur o.l.v. Dona Rosseel, begeleide meditatie + vragen
en antwoorden
Informatie Dona Rosseel +32 (0)3-230 10 92 of
Bart Patoor +32 (0)3-6895076
Brussel
Dhamma Group
2 Hertoginstraat, B-1040 Brussel
Info: Marie-Cécile Forget, tel.: +32 (0)2 734 11 28
e-mail: info@dhammagroupbrussels.be
Activiteiten: www.dhammagroupbrussels.be
Dilsen-Stokkem | Dhamma Pajjota
Driepaal 3 B - 3650 Dilsen-Stokkem
Info: tel. +32 (0)89 518 230 / fax: +32 (0)89 518 239
e-mail: info@pajjota.dhamma.org
Activiteiten: www.pajjota.dhamma.org
Gent
Mettamorfose vzw Berouw 26, B-9000 Gent
Linda Van Neck, Robin De Vliegher, Heidi Clerbout
www.mettamorfose.be
Heusden
Instituut voor Aandacht en Mindfulness (I AM)
Steenstraat 25, B-9070 Heusden
Info: Dr. David Dewulf, tel.: +32 (0)495 22 0707
e-mail: a@aandacht.be
Activiteiten: www.aandacht.be
Institute for training of attention and mindfulness
(Itam)
0486/83.06.72 - luc@itam.be www.itam.be
+32 (0) 485 316 110, +32 (0) 2 252 58 52
info@mettamorfose.com - www.mettamorfose.be

ENGELAND
Gaia House - West Ogwell, Newton Abbot, Devon
TQ12 6EW, England
Info: +44 (0)1626 333 613 / +44 (0)1626 352
650, generalenquiries@gaiahouse.co.uk / www.
gaiahouse.co.uk

DUITSLAND
Waldhaus am Laacher See
Zentrum für Buddhismus und bewußtes Leben
Heimschule 1, D-56645 Nickenich, Deutschland
Info: +49 (0)2636 3344 (Eine gute Telefonzeit ist Mo
– Fr: 9 – 12 h.) / +49 (0)2636 2259
info@buddhismus-im-westen.de www.buddhismusim-westen.de

SLOWAKIJE
Javorie Meditatie Centrum
Javorie, or Áriyavasa (Dwelling of the Noble Ones) is
a dedicated meditation centre. That means it serves
primarily for meditation and all year round it offers
possibilities of various types of retreats, ranging from
intense meditation through self-retreat to “wellness
stay”, with or without a teacher.
Informatie: www.javorie.com
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Initiatief voor doorgaande online
Dharma support-groep ‘Gelukkig
leven ondanks ongemak’.

Colofon

Een deelneemster van de Sangha Inzicht & Bevrijding (van Dõshin
Houtman) heeft het initiatief genomen voor een doorgaande

online Dharma support-groep ‘Gelukkig leven ondanks ongemak’.
Bij voldoende belangstelling (2-6 personen) zal deze groep van
start gaan. Dat lijkt nu het geval te zijn. De bedoeling is om -

vanuit een diep verlangen naar meer welbevinden - in deze groep
samen voor langere tijd ‘digitaal’ op pad te gaan ter inspiratie van
ieders (in)formele beoefening. Om zo met elkaar ieders proces te
ondersteunen in het dagelijks dealen met groot ongemak.

Wie kan deelnemen aan deze Dharma support-groep?
Je beoefent al langer Vipassana-meditatie, al dan niet in combinatie met aandachtig
lichaamswerk. Je hebt sinds enige tijd te maken met groot ongemak (langdurige ziekte, ouder
worden, verlies enz.) wat iedere dag de nodige impact heeft, bijvoorbeeld doordat je minder
gemakkelijk de deur uit gaat. Deelname aan een wekelijkse oefengroep, stiltedagen, en retraites
wordt daardoor lastiger. Iets wat voorheen een vanzelfsprekendheid voor je was is dat nu niet
meer. Vergankelijkheid en onbevredigendheid ten top! Toch blijft het leven van dag tot dag
doorgaan, en wat doe[n] je [we] in de tussentijd? Bij het dagelijks dealen met dit ongemak is
de dagelijkse beoefening en reflectie je tot grote steun gebleken. Het inspireert je, en vergroot
je vertrouwen van binnenuit. Wat wil je nog meer?! Je wilt dit graag samen met anderen delen
en vermenigvuldigen ter versterking van elkaars proces. Deelname aan deze online Dharma
support-groep lijkt je een heel mooi middel daartoe: de Boeddha, Dharma, en Sangha inéén.
Hoe werkt het?
Er wordt van je gevraagd om je minimaal voor een half jaar te verbinden met deze groep. Je
houdt contact met elkaar via telefoon en/of Skype. Werkwijze en inhoud, hoe en wat, worden
samen in overleg aan het begin vastgesteld. Qua werkwijze valt bijvoorbeeld te denken aan
gezamenlijke skype-sessies, een-op-een-contact, gezamenlijke beoefeningsmomenten enz.
Qua inhoud valt te denken aan de levens-thema’s Compassie en Vreugde. Hierop kunnen
we reflecteren, bijvoorbeeld aan de hand van boeken, teksten, dharma-talks via internet, en
natuurlijk onze eigen ervaringen. Ook kunnen we incidenteel Dõshin Houtman (dharma-leraar
Sangha Inzicht & Bevrijding) om input vragen.

Heb je belangstelling en/of vragen? Stuur dan een mailbericht naar karinvanherwaarden@gmail.
com (initiatiefnemer en aanspreekpunt) en contact volgt.
Met Metta, Karin van Herwaarden.

simsara
Schrijf mee ...
Uw bijdragen zijn van harte welkom.
- Maximaal 1500 woorden (word.doc / .txt)
- Afbeeldingen los bijvoegen (.jpg)
- Sluitingsdatum: 1 april
Voor het volgende nummer kunt u bij de
redactie aanleveren op: info@simsara.nl
Dit geldt ook voor aanpassingen op het
overzicht van vipassana-activiteiten zoals die
in dit nummer vermeld staan
Redactie
Sietske Boersma (o.a. tekeningen),
Wouter Spijker, Akasa van der Meij &
Job Burgers (vormgeving)
Website www.simsara.nl
ISSN: 1876-150X
Secretaris Mirjam Hartkamp
Adreswijzigingen info@simsara.nl
Bank
ING bank: IBAN NL98INGB0008122006
t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie, Ezinge
Vanuit buitenland:
IBAN NL98INGB0008122006, BIC INGBNL 2A
Donaties
Suggestie: € 10,00 per jaar.
Op ING bank IBAN NL98INGB0008122006
t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie, Ezinge
Met als opmerking: “Donatie” en uw naam en
adres. U ontvangt dan tevens de SIMsara.
Verschijningsdata simsara
januari, mei en september
www.simsara.nl

