
 
1 

 

 

ENSŌ  

ZEN CIRCLE 

  Zen centrum 

  
Ben Hui-Chao Sensei 

   

 

  

LELYSTAD 

Nieuwsbrief mei 2021  

 

 

 

 

 info@zenmeditation.eu 

 www.zenmeditation.eu 

    

 

Geachte cursist(e), relatie, 

de Indiase boeddhistisch filosoof Santideva leefde in de 8e eeuw en is de auteur van 
Bodhicaryāvatāra – Het Pad van de Bodhisattva. Direct in het begin van zijn werk reciteert hij de 
gelukkige omstandigheid van zijn gunstige wedergeboorte, iets dat uiterst moeilijk te bereiken 
is, namelijk het menselijk bestaan. Hem vrijelijk vertalend, stelt Santideva dat zij die de 
Boeddha (Zen) weg volgen, zich in gelukkige omstandigheden bevinden. Ze zijn om te beginnen 
geboren als mens en hebben vervolgens in hun leven kennis kunnen maken met de Leer van de 
Boeddha. Een Leer waarvan de essentie de essentie van dit ogenblik is.  

De eerste gelukkige omstandigheid betekent een werelds leven leiden, opgroeien, 
scholing ontvangen, relaties aanknopen, je verantwoordelijkheden leren kennen en dragen. De 
tweede gelukkige omstandigheid betekent met de Leer van de Boeddha de mogelijkheid 
ontvangen dat leven geheel te doorgronden. De weg van Zen gaan betekent leren kijken met de 
ogen van de onmetelijke ruimte en met die blik ervaren dat je niet meer weet wat je ziet. Het 
betekent leren luisteren met heel je wezen en in die staat niet langer weten wat je hoort. Dat is 
bevrijding.  

De hele Zen traditie en – beoefening berust op bevrijding uit onwetendheid, de 
oversteek via het vlot van de Boeddhistische Leer naar de staat van niet-weten. We laten het 
vlot uiteindelijk achter maar wenden het opnieuw aan in het proces wanneer we anderen op 
hun weg begeleiden. Die wijze van aanwenden, is geheel afgestemd op cq gevormd naar de 
leraar in kwestie. Zenleraren leven hetzelfde voor, maar hun Dharma - hun wijze van scholing - 
verschilt. In zen geldt: Zen heeft de geest als kern en geen-methode als leermethode.  

Hoe geven we in een sterfelijk, kwetsbaar bestaan - in en met dit lichaam als voertuig - 
vorm aan het absolute, het eeuwige Licht waarvan niets en niemand is uitgesloten? Dat is de 
uitdaging, daarin ligt het werk van Zen.  

Gassho, 

Ben Sensei 
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2021: sesshin - stilteretraite in de Hooischuur, Abdijhoeve te Doetinchem 

In 2021 organiseert Ensō - Zen Circle een Zen sesshin van donderdagmiddag 30-9 tot en met 
zondagmiddag 3-10 in de Hooischuur, het nieuwe gedeelte van de Abdijhoeve, met name 
bedoeld voor eigen cursisten en studenten.  

Deze retraite zit vol. U kunt zich aanmelden en op een wachtlijst worden geplaatst, U kunt 
mailen via deze website. 

Vanwege de corona gelden vooralsnog speciale voorzorgsmaatregelen en een speciale zendo-
indeling. Het maximum aantal deelnemers 12.  

De kosten zijn € 355,00 all-in. Alle info staat op de website 

* 

De Hooischuur in de Abdij te Doetinchem – glas-in-lood raam 
De locatie voor de retraites is de Hooischuur, het nieuwe deel van de Abdijhoeve. Een van de 
zalen bevat een prachtig door Genesis geïnspireerd glas-in-lood raam in de Hooischuur in de 
Abdijhoeve. Het aanbrengen van het raam was de afsluiting van de twee jaar durende 
uitbreiding en renovatie van de Abijdhoeve. Zie voor informatie over het raam de blog op de 
website.  

* 
 
Meer informatie 

• De acht waarheidspoorten van Sōtō Zen - een programma voor Zen training 
• Meer informatie over de historie van Soto Zen – China en Japan 
• Een kennismaking met De spirituele leraren van Ben Claessens Sensei. 
• Informatie voor en over cursisten & Zen studenten 

* 

Cursusprogramma seizoen 2020-2021 

In verband met corona kunnen avonden tussentijds uitvallen –  
via de appgroepen voor de betreffende avonden houden daarover contact. 

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. 

https://www.zenmeditation.eu/contact/
https://www.zenmeditation.eu/cursussen-workshops/#zenweekenden-abdij-doetichem
https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/een-door-genesis-geinspireerd-glas-in-lood-raam-in-de-hooischuur-in-de-abdijhoeve/
https://www.zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2020/02/De-acht-waarheidspoorten-van-S%C5%8Dt%C5%8D-Zen.pdf
https://www.zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2020/02/Soto-Zen-China-en-Japan.pdf
https://www.zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2020/02/De-spirituele-leraren-van-Ben-Claessens-Sensei.pdf
https://www.zenmeditation.eu/zenstudenten/
https://www.zenmeditation.eu/cursussen-workshops/
https://www.zenmeditation.eu/contact/
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      * 

Boeken 

Nieuw! Met lege handen – historie, traditie, praktijk – 180 pagina’s 
 

 

De eerste exemplaren van dit boek zijn in mei 2021 verschenen. Het betreft een dubbeldikke 
heruitgave van het boek De beoefening van Zen.  
Prijs: € 27,50 - incl. verzending en 9% btw 

Zie Met Lege Handen voor een selectie (inhoud en hoofdstuk 1) – Bestel hier 

* 

'De wereld dragen we met ons mee – het universum stroomt door ons heen.  
In zen laten we derhalve alles wat verschijnt ongemoeid oprijzen – hier en nu.  

Daartoe leren we ons onvoorwaardelijk te openen voor de openheid van dit ogenblik –  
de openheid waarin we onlosmakelijk verbonden zijn met alles en iedereen,  

de openheid die ons pad is en waaraan ieder op een voor hem of haar unieke wijze naar 
vermogen vorm geeft, op een wijze die beantwoordt aan de situatie en aan de omstandigheden.  

Uniciteit en verbondenheid vormen een onafscheidelijke twee-eenheid,  
en uiteindelijk de paradox die we voorleven. 

Behoud te allen tijde voor ogen dat de ander geen vreemde is en oorspronkelijk héél is, 
ook wanneer hij/zij er zelf geen weet van heeft en de wereld in brand steekt’ 

 
* 
 

Enkele kwesties ter meditatie en doorgronding van Zen 
 
• Het is onmogelijk de Boeddha op te sluiten met de Boeddhamethode –  

probeer het niet 
• Wat zie je wanneer je kijkt met de blik van de ruimte? 
• Wat hoor je wanneer je luistert met de 10.000 paar oren van je wezen? 
• Kun je hier en nu laten zien wat een lek vat is, waar je wezensnatuur vrij en 

ongedwongen doorheen waait? 
* 
 

Lelystad, mei 2021  

https://www.zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2021/05/Zen-boek-Met-Lege-Handen-Selectie.pdf
http://www.zenmeditation.eu/contact/

