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Beste cursist(e), relatie, 

Langs deze weg wil ik alle cursisten en relaties danken voor het contact en de ontmoetingen 
dit jaar – live of online. Het was een meer dan opmerkelijk jaar, een jaar voor de 

geschiedenisboeken. Een verre van gemakkelijk jaar voor velen – voor hen die hun naasten en 

geliefden getroffen zagen door corona en in het meest ernstige geval hun dierbare verloren en 

daarbij dikwijls alleen op afstand afscheid konden nemen. Voor hen die in de zorgverlening 

vooraan staan om ouderen en patiënten te verzorgen en te ondersteunen en zij die werkten aan 

de coronatesten en preventie. Vergeet niet de velen die in supermarkten en andere plaatsen de 

samenleving bleven voorzien van het noodzakelijke. Voor hen die in meer of mindere mate in 

hun levensonderhoud werden geraakt. De vele jongeren die werden getroffen in hun relaties, 

studie, sport en bijbaan en kampten met een leven in isolatie. Denk aan de enorme ommezwaai 

in het onderwijs van fysiek naar online leren. Ouders van wie zoveel werd gevraagd in het 

combineren van (thuis)werk en de begeleiding van hun kinderen in online leren. De overheid 

die alle zeilen moest bijzetten om het schip van de samenleving enigszins op koers te houden.  

Velen hadden het mentaal zwaar. Wat de gevolgen zullen zijn van een lange tijd zich houden 

aan, toch tegen de natuur in, druisende regels zoals afstand houden - geen hand, hug of kus 

geven, geliefden lange tijd niet kunnen zien - zullen we moeten afwachten. Het leven toonde 

zich dikwijls ongepolijst in alle karakteristieken die onder ‘normale’ omstandigheden zo 

gemakkelijk in het geruis en de prikkels van alledag verdwijnen. Zoals het feit dat we met dit 

bestaan allen in het zelfde staan. De onverbrekelijke en wederzijdse afhankelijkheid van 

elkaar. De onvermijdelijke eis van wendbaarheid en veerkracht die het leven van ons vraagt. 

En met name het gegeven dat onze controle op de gang der zaken gering is. We kunnen het 

leven en wat zich afspeelt naar eigen goeddunken kleur en betekenis geven, maar wat het 

volgende moment dat op ons afkomt ons biedt, hebben we niet in de hand.  

 

 



 

Te midden van alle vreugde en verdriet, is het besef van eenheid en de wijze waarop de ene 

natuur een unieke expressie vindt in alles en iedereen, als beleving onmisbaar om alles op en 

naar waarde te schatten. Te midden van dit alles roept het leven ons telkens weer wakker uit 

onze mijmeringen, onzekerheid en twijfel om met ons handelen en ons denken naar vermogen 

het bestaan en al wat zich daarin bevindt, te dienen. Daar, precies op de plek waar we zijn, 

waar ons pad is en de Weg zich openbaart, hebben we het te doen. Laten we dat als blijvende 

oefening telkens opnieuw voor ogen houden, ook in 2021.  

Voor jullie, je naasten en voor al met wie we verbonden zijn,  

alle goeds voor 2021, Ben Sensei 

 

      * 

Nieuw: 2 sesshins van Ensō - Zen Circle in Abdijhoeve te Doetinchem 

Op 29 november jl. sloot Ben Sensei de laatste van een lange reeks stilteretraites af die hij sinds 

2006 mocht begeleiden in het kader van het programma van de Benedictijner abdij in 

Doetinchem.  

In 2021 organiseert hij vanuit Ensō - Zen Circle twee eigen sesshins (voorjaar & najaar) van elk 

drie dagen in de Hooischuur, het nieuwe gedeelte van de Abdijhoeve, met name bedoeld voor 

eigen cursisten en studenten. Het maximum aantal deelnemers is 12.  

• Voorjaarsesshin – donderdagmiddag 6 mei – zondagmiddag 9 mei 2021  

• Najaarsesshin– donderdagmiddag 30 september – zondagmiddag 3 oktober 2021 

Kosten pp € 355,00 all-in per retraite.  

Meld je tijdig aan, uiterlijk 9 weken voor de retraite, dit i.v.m. met aangepaste regels van de 

Abdijhoeve die met ingang van 2021 gelden voor reserveringen door externe groepen. Je dient 

de helft van de kosten bij inschrijving te voldoen en de rest uiterlijk 9 weken voor het begin van 

de sesshin op IBAN nummer NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens o.v.v. Naam + 

Sesshin voorjaar of najaar. 

Voor de voorjaarsretraite 2021 gelden i.v.m. corona vooralsnog speciale voorzorgsmaatregelen 

en zendo-indeling.  

Voor alle informatie en aanmeldingsmogelijkheid zie de website.  

  

https://www.zenmeditation.eu/cursussen-workshops/#zenweekenden-abdij-doetichem


      * 

Cursusprogramma seizoen 2020-2021 

Dinsdagavond- en woensdagavondzen in Lelystad –  

Informatie daarover staat op de website. 

      * 

Persoonlijk onderhoud 

Er zijn mogelijkheden voor individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud. Voor informatie 

hierover kun je mailen via het contactformulier op de website. 

      * 

De acht waarheidspoorten van Sōtō Zen – een programma voor zentraining 

Op de website van Ensō – Zen Circle staan de Acht Waarheidspoorten van Sōtō Zen vermeld – 

een programma voor zentraining.  

Tevens wordt de thematiek toegelicht rond: Je alledaagse leven als spirituele praktijk – een 

zentraining in fasen. Voor meer informatie zie hier. 

      * 

Recente blogteksten 

• Tot wasdom komen, als de maan, is ´mens worden´ 

zie blog 

• ‘Buddha would be green’ – Dalai Lama calls for urgent climate action in a new book 

zie blog 

• Gebed, meditatie is een geschenk aan de mensheid 

zie blog  

Eindejaars blogs 

• Kerst – in het Licht (hart) des levens kennen we elkaar  

zie blog 

• T.S Eliot’s De Reis van de Wijzen – ter overpeinzing in deze tijd  

zie blog 

• De Kerstgedachte is een opgave voor het hele jaar 

zie blog 

Boeken 

 

De beoefening van Zen –  

historie-traditie-praktijk –  

100 pag. €12,50 

Dit boek gaat in op de oproep die zen doet, 

namelijk om temidden van de weerbarstigheid van 

het bestaan onze verantwoordelijkheid te nemen en 

te leven vanuit sociale betrokkenheid en in 

harmonie met onszelf. Bestel hier.. 

https://www.zenmeditation.eu/cursussen-workshops/
https://www.zenmeditation.eu/contact/
https://www.zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2020/02/De-acht-waarheidspoorten-van-S%C5%8Dt%C5%8D-Zen.pdf
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/tot-wasdom-komen-als-de-maan-is-mens-worden/
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/buddha-would-be-green-dalai-lama-calls-for-urgent-climate-action-in-a-new-book/
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/gebed-meditatie-is-een-geschenk-aan-de-mensheid/
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/kerst-in-het-licht-hart-des-levens-kennen-we-elkaar/
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/t-s-elliots-de-reis-van-de-drie-koningen-ter-overpeinzing-in-deze-tijd/
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/de-kerstgedachte-is-een-opgave-voor-het-hele-jaar/
http://www.zenmeditation.eu/contact/

