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 “Als we ons 
verzetten tegen 

verandering, wordt dat 
lijden genoemd. Maar als we 

kunnen loslaten en er niet tegen 
vechten, wordt dat verlichting 

genoemd.” 
Pema Chödrön

Verbinden, vieren en stilstaan.  
Deze eerste nieuwsbrief verschijnt een jaar na de start van Alie Rozendal als Hoofd Boeddhistisch 
Geestelijk verzorging bij de Diensten Geestelijke Verzorging. Een jaar dat vooral in het teken stond van de 
wereldwijde Covid-19 pandemie. Deze heeft ook invloed gehad op onze start binnen defensie, met name op 
onze bewegingsvrijheid binnen de organisatie en op het organiseren van activiteiten. Tegelijkertijd zijn we 
‘noodgedwongen’ gestart met verschillende online cursussen en tot onze verassing blijkt dat een goed en 
werkbaar medium te zijn.   

De maand mei is ook een maand waarin Boeddhisten wereldwijd Vesak vieren. Dit gebeurt tijdens volle 
maan, dit jaar vindt dat op woensdag 26 mei plaats. Op 
Vesak, ook wel Boeddhadag genoemd, staan we stil  bij 
de geboorte, het overlijden en het ontwaken van de 
Boeddha. Wereldwijd zijn Boeddhisten uit verschillende 
tradities door deze dag met elkaar verbonden. Wij 
hadden deze dag graag met geïnteresseerden willen 
vieren maar de corona maatregelen maken dit helaas 
onmogelijk. Momenteel werken we aan een kort filmpje 
om jullie mee te nemen in het belang en de betekenis 
van deze dag. Deze film is rond die dag online te zien.
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Agenda 

Vanaf 19 mei 
Wekelijkse Live meditatie, zie  
nieuwsbrief voor meer info.  

23 en 24 juni.  
Inleiding boeddhisme,  
Beukbergen. 

8 en 9 september 
Inleiding boeddhisme,  
Beukbergen. 

Nieuwsbrief  

Boeddhistisch Geestelijke Verzorging | Defensie



28 april 2021

On the roll
Ondanks de voortdurende corona pandemie zijn we gestaag onze weg 
aan het vinden binnen defensie. De afgelopen periode heeft Paul van 
Gogh de specialistenopleiding (SPEC) afgerond te Breda. Hij heeft 
sinds april een flexplek in de Oranjekazerne Schaarsbergen.  

Op Beukbergen heeft de eerste pilot ‘Inleiding Boeddhisme’ 
plaatsgevonden. Alie heeft 16 deelnemers mogen ontvangen en heeft 
samen met hen een mooie dag gehad. De volgende dagen en 
inleidingen staan op 23 en 24 juni gepland. Ook in het najaar staan 
een aantal inleidingen gepland. De nieuwe data verschijnen op de 
intranetkalender, opgeven voor een conferentie kan via Beukbergen. 

We zijn bezig met de 
organisatie van een tweetal 
conferenties in samenwerking 
met de Vrije Universiteit voor 
het einde van het jaar. Eén 

van de thema’s is mindfulness en trauma. We maken ook plannen 
voor het organiseren van driedaagse stilteretraite in het najaar.  

We hebben een bijdrage geleverd aan de film 100 jaar GV bij de 
marine, de foto op deze pagina werd daar genomen. We kregen de 
mogelijkheid om ons voor te stellen en om een Boeddhabeeld te 
plaatsen in het stiltecentrum van de Geestelijke Verzorging in Den 
Helder.  


Wekelijks online meditatie vanaf 19 mei 2021
Tijdens de online meditatielessen die we via Beukbergen aanbieden, hebben we ontdekt dat er behoefte is 
aan een wekelijks terugkerend meditatie en bezinningsmoment.  

Vanaf 19 mei zullen we op woensdagen twee keer een online meditatiemoment aanbieden via MS-teams. 
Het eerste moment start om 9.30 uur en het andere om 15.00 uur. Beide momenten duren zo’n 45 minuten 
en worden afwisselend door Paul en Alie aangeboden.  

Opgeven kan via het secretariaat JM.Plat@mindef.nl van de BGV. Je krijgt dan een link toegestuurd 
waarmee je als je mee wilt doen kunt inloggen in de MS-teams omgeving. Je kunt uiteraard ook contact 
zoeken met Paul (pa.v.gogh@mindef.nl) of Alie (A.Rozendal.02@mindef.nl) als je nog vragen hebt of 
andere zaken wilt bespreken.


Tot slot
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen, ideeën, wensen, plannen of wil je gewoon eens kennis 
maken? Schroom niet om contact met ons op te zoeken. 
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Inspiratie 

“Dit is hoe het pad van dharma 
is. Het is niet dat je alle 
oefeningen hoeft te doen. Het 
is voldoende om er slechts één 
te nemen, met degene waar je 
echt affiniteit mee hebt, en 
door die alleen te beoefenen, 
voor de rest van je leven. Welke 
oefening je ook kiest, het 
maakt niet uit; het zijn allemaal 
geldige methoden. De sleutel 
is om de rest van je leven met 
ijver te oefenen “ 

Dhomang Yangthang 
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