
 
 
 
Driebergen,  januari 2017 
 
 
Beste Zenvrienden,  
 
Graag willen wij jullie van harte uitnodigen voor het bijwonen van een Zazenkai, ’n 
dag intensief mediteren, o.l.v. zenmonnik Ben Claessens. D.m.v. diepte-inkeer 
geven we vorm aan verstilde aandacht in Conferentie Centrum “Samaya”, Hollende 
Wagenweg 20,  3985 SG in Werkhoven op zaterdag 4 maart  aanstaande. 
 
Ben Claessens (1956) verzorgt cursussen  zenmeditatie voor groepen in Lelystad. 
Sinds 2006 begeleidt hij zenretraites (sesshins) in het jaarprogramma van het 
Stiltecentrum van de Benedictijner St. Willibrordabdij in Doetinchem. In 1983 
ontmoette hij zenleraar Nico Tydeman Sensei( zen Centrum Amsterdam), bij wie hij 
in 1998 zijn zentraining begon. In 2010 zette hij zijn training voort bij Maurice Knegtel 
Sensei (Zen Utrecht). Met de Benedictijn pater Gerard Helwig studeerde hij van 2006 
tot diens overlijden in 2012 de mystiek van Ruusbroec. Hij schreef diverse boeken 
over zen en christelijke mystiek. In januari 2016 ontving hij zijn wijding tot zenmonnik 
door Maurice Knegtel Sensei. 
 

Ben : “In zen realiseren we en onderhouden we onze intrinsieke Boeddhanatuur die 
alomtegenwoordig en onbegrensd is en die zich uitdrukt in alles en iedereen. De 
eeuwigheid (nirvana) blijkt één met onze ervaring van de vergankelijke wereld 
(samsara), de onmiddellijke ervaring hier en nu. Vorm is Leegte, Leegte is Vorm. 
Belangrijk is het inzicht en diepe besef dat in de scheppings- en geestkracht die we 
Boeddhanatuur noemen, alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
wederzijds van elkaar afhankelijk is. We zijn werkelijk EEN en in die eenheid blijkt 
ieder van ons uniek. Op het spirituele pad ervaren we dit eeuwige en ongedeelde en 
brengen we dit tot uitdrukking als zijnde ons alledaagse leven. Het weerbarstige 
bestaan is tegelijk een diamant van onschatbare waarde.” 
 
In de Teisho’s op deze dag zal Ben ingaan op: ‘Wat verborgen is, wil zichtbaar, 
geleefd en voorgeleefd worden’. Ben is werkzaam als manager en hoofdredacteur 
van een organisatie in het onderwijs. Zijn website is www.zenmeditation.eu 
  
 

 

 

http://www.zenmeditation.eu/


Voor de praktische gegevens doorscrollen naar pag 2 
Het Programma 
 
 
Vanaf 8.45 staat er koffie en thee voor u klaar, waarna wij om 9.10 in stilte naar de 
meditatie ruimte lopen.  
 
9.15 – 12.15:   Een teisho ( zentoespraak ), zit- en  loopmeditaties, onderbroken door 
een koffie/thee  pauze en mogelijkheid voor dokusan ( persoonlijk gesprek met de 
leraar). 
12.15 – 13.00:  lunch in stilte 
13.10 – 16.10 :  Een teisho,  zit- en loopmeditaties, onderbroken door een pauze en 
mogelijkheid voor dokusan. 
16.10 – 16.30 : ceremonieel thee drinken, waarna afsluiting. 
 
Gedurende de hele dag wordt de stilte bewaard. 
 
Lunch: 
 U neemt uw eigen lunch mee en wij zorgen voor koffie en thee. 
 
Zitgerief: 
Er zijn matten, bankjes en kussens aanwezig, maar heeft u een eigen kussen of 
bankje neem dat dan mee, opgeven bij uw aanmelding.  
Ook melden wanneer u gebruik wilt maken van een koorbank. Matten zijn voldoende 
aanwezig.  Breng extra sokken of sloffen mee ivm de loopmeditaties die in de 
kloostergang gaan plaats vinden. 
 
Kosten:  
De deelnamekosten  bedragen 25,00 euro voor de hele dag en 12,50 euro voor een 
halve dag. Dit bedrag maakt u tegelijk met uw aanmelding ( per e-mail of telefoon, 
zie hieronder) over op rekeningnr.: NL28 INGB 0005 758 600 t.n.v. M .Heemskerk- 
de Ponti te Driebergen o.v.v. Zazenkai  4 maart en de naam waaronder u zich hebt 
aangemeld. 
 
Info en opgave :  
Bij voorkeur per e-mail en dan uitsluitend naar info@zendojaku.nl   o.v.v. uw naam 
en adresgegevens en het overmaken van de deelnamekosten, zie hierboven.  Uw 
telefonische opgave kan bij Marguus Heemskerk, 0343-538002 ( bgg Stephan Ludwig 
0343-513968 na 20.00 uur) 

U meldt dan dus ook of u een eigen bankje of kussen kunt meenemen. 
 
Route beschrijving: deze is te vinden via Internet, www.samaya.nl/route.html 
 
Wij ontmoeten u graag op zaterdag 4 maart a.s., 
 
Met vriendelijke groet, 
Zendo “JAKU”, Driebergen 
Stephan Ludwig, Coördinator  
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