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 Laat 
Vertraag. Vertraag. 

Vertraag je stap. 
 

Stap trager dan je hartslag vraagt. 
 

Verlangzaam.Verlangzaam. 
Verlangzaam je verlangen. 

 
En verdwijn met mate. 

 
Neem niet je tijd 

En laat de tijd je nemen -  
 

Laat.” 
Gedicht van: Leonard Nolens

Zomers ‘verzaken' 
Verzaken. Het woord kom je in alledaagse taalgebruik niet vaak meer 
tegen. Wellicht in de vorm van: “hij of zij heeft iets verzaakt te 
doen”, met een negatieve connotatie dus. 

In het boeddhisme wordt verzaken gezien als een nastrevenswaardig 
ideaal en betekent het zoiets als ‘terugtrekken’, ‘afstand doen van’ en 
‘vereenvoudigen’. Monniken en nonnen verzaken in extreme mate, 
met als doel: een leven gericht op het bereiken van 
Verlichting. Voor ons ‘gewone’ burgers is deze vorm van 
verzaken vaak een paar bruggen te ver.  

Zelf heb ik de ervaring dat de zomervakantie me ook 
uitnodigt om te verzaken. Mijn voorliefde voor kamperen 
heeft hier direct mee te maken. We zoeken met het gezin 
meestal een rustige camping in de natuur en we kamperen 
doorgaans ook vrij primitief. De keuze om primitief te 
kamperen is ook een vorm van verzaken. De eerste dagen 
moet ik wennen aan dit primitieve leven en mis ik de luxe 
van thuis..  
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Agenda 

Wekelijks 
Wekelijkse Live meditatie, zie  
nieuwsbrief voor meer info.  

31 augustus  
Inleiding Mindfulness (online) 

8 en 9 september 
Inleiding boeddhisme,  
Beukbergen. 

23 september 
Start verdiepende mindfulness 

6 t/m 9 oktober 
Boeddhistische stilte retraite 

4 oktober 
Start verdiepende mindfulness 
(Online) 

28 oktober 
Conferentie mindfulness en 
Trauma 

Nieuwsbrief  

Boeddhistisch Geestelijke Verzorging | Defensie
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Na een paar dagen verandert dit en krijgt het primitieve en 
eenvoudige iets aangenaams. Het biedt ruimte om te vertragen, 
het brengt eenvoud in de dag en ik ontwikkel wat meer kalmte en 
geduld in mijn geest. Het effect daarvan is dat ik me dan prettiger 
voel, meer oog heb voor de mooie natuur om me heen en de 
mensen met wie ik ben.  

Het levert ook op dat ik de kleine dingen wat meer ga waarderen. 
Het kopje koffie dat ik met de hand zet smaakt net wat lekkerder 
dan thuis. Het wandelingetje naar het toiletgebouw onder de 
sterrenhemel met het geluid van de krekels op de achtergrond 
maakt dat ik me meer verbonden voel met de kosmos.  

Daarnaast is het ook heerlijk om ‘digitaal te verzaken’. Mijn 
vrouw en ik schakelen onze mobiel zo veel mogelijk uit; geen 
onnodig prikkels of input. Verzaken maakt ook vrij van de waan 
van de dag en maakt ruimte voor andere zaken. 

We wensen iedereen een goede zomer toe en vergeet niet zo nu 
en dan ‘te verzaken’. 

Paul van Gogh 

Boeddhistische stilte retraite: innerlijk evenwicht door 
meditatie.
We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we in oktober een 
boeddhistische 

stilteretraite organiseren in samenwerking met Beukbergen.  

De retraite zal plaatsvinden van  6 t/m 9 oktober 2021. In een 
afwisselend programma van onder andere zit- en loopmeditatie 
trainen we onze opmerkzaamheid en oefenen we met het vinden 
van een innerlijk evenwicht. De meditaties worden regelmatig 
begeleid en in de ochtend en avond is er een lezing waarin wordt 
stil gestaan bij het thema van deze retraite; er is dan ruimte voor 
vragen. Er zijn ook korte individuele momenten voor uitwisseling 
met een van de begeleiders. 

Voor deze retraite hebben we Joost van de Heuvel Rijnders 
uitgenodigd die de retraite zal begeleiden. Joost heeft veel ervaring 
met het begeleiden van meditatie en van retraites. Inschrijven kan 
via de digitale kalender van Beukbergen op het intranet van Defensie.  

Meer informatie over de retraite vind je hier op onze DGV website. 
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Inspiratie 

Dhammapadda 

Vers 1 
Alle verschijningsvormen van het 
bestaande worden vooraf- gegaan door 
het denken, hebben het denken als 
hoogste leider, en zijn uit het denken 
gevormd.  

Lijden volgt hem die met onzuivere 
gedachten spreekt of handelt, zoals het 
wiel de voet volgt van het dier dat (de 
wagen) trekt. 

Vers 2 
Alle verschijningsvormen van het 
bestaande worden vooraf- gegaan door 
het denken, hebben het denken als 
hoogste leider, en zijn uit het denken 
gevormd.  

Geluk volgt hem die met zuivere 
gedachten spreekt of handelt, zoals zijn 
schaduw die hem nooit verlaat.  

https://www.dgv.nl/nl/boeddhisme/agenda-en-activiteiten
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Online meditatie, cursus en doorgaande groep
Na de zomer starten we weer met verschillend online aanbod op het gebied van mindfulness meditatie. Je 
kunt je hiervoor opgeven via de intranet kalender van Beukbergen.  

Afgelopen mei zijn we begonnen met een doorgaande meditatiegroep, deze gaat in de vakantie gewoon 
door. Opgeven kan via het secretariaat jm.plat.02@mindef.nl van de BGV. Je wordt dan toegevoegd aan de 
deelnemers in de MS Teams omgeving. Check je Teams-agenda om dit te controleren. 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. 

Inleiding boeddhisme op Beukbergen
Op 23 en 24 juni organiseerden we onze tweede themaconferentie 
‘Inleiding Boeddhisme’ op Beukbergen, deze keer in een 
tweedaagse vorm. Voor deze gelegenheid hadden we een Lp Sander 
Khemadhammo uitgenodigd, een boeddhistische monnik in de 
Thaise traditie. Hij vertelde ons over zijn leven als monnik en de rol 
van de monniken binnen het boeddhisme; ook begeleidde hij een 
meditatie.. Zijn bezoek werd door de deelnemers erg op prijs 
gesteld en is dus voor herhaling vatbaar.  

In het najaar bieden we de conferentie ‘Inleiding Boeddhisme’ 
opnieuw aan, voor precieze data zie de agenda van Beukbergen. 

Conferentie Mindfulness en Trauma
Op 28 oktober organiseren o.a. in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een conferentie 
met als thema: mindfulness en trauma. PTSS en trauma-gerelateerde  klachten zijn binnen Defensie geen 
onbekend fenomeen. Mindfulness kan voor mensen een belangrijke rol spelen in de omgang met deze 
klachten, maar hier schuilen ook gevaren in. Tijdens deze conferentie verkennen we het terrein van 
mindfulness en trauma vanuit verschillende perspectieven.  

In de ochtend staan we eerst stil bij de rol en plaats van mindfulness 
binnen verschillende boeddhistische tradities. Ook wordt de 
betekenis van trauma binnen die verschillende tradities en de rol van 
opmerkzaamheid daarin onderzocht. Onze gasten zijn: 

Prof. dr. Bee Scherer, Hoogleraar Boeddhisme aan de VU en leraar in 
de Tibetaans traditie, dr Henk Blezer, docent boeddhisme en Azië 
studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Leiden. En als derde spreker dr.André van der Braak, hoogleraar 
Comparatieve filosofie van de religie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en zenleraar.  

De middag wordt verzorgd door dr Hiske van Ravesteijn, psychiater en docent aan het Radboudumc 
Centrum voor Mindfulness. Naast Hiske zullen Alex Spanhak, veteraan en nu werkzaam als 
veteranencoach bij het NVI en Pascal Baremans, SPV’er bij MGGZ  hun medewerking verlenen. 

Meer info kun je vinden in de meegezonden folder of hiervoor contact opnemen met Paul van Gogh Je kunt 
je voor deze conferentie opgeven bij Paul van Gogh: pa.v.gogh@mindef.nl 

3

mailto:pa.v.gogh@mindef.nl
mailto:A.Rozendal.02@mindef.nl
mailto:pa.v.gogh@mindef.nl


‘Vrede komt van binnenuit’ 30 juni 2021

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 Paul van Gogh of Alie Rozendal. 

4


	Agenda
	Laat
	Vertraag. Vertraag. Vertraag je stap. Stap trager dan je hartslag vraagt.
	Verlangzaam.Verlangzaam. Verlangzaam je verlangen. En verdwijn met mate. Neem niet je tijd En laat de tijd je nemen -
	Laat.”
	Gedicht van: Leonard Nolens
	Zomers ‘verzaken'
	Inspiratie
	Boeddhistische stilte retraite: innerlijk evenwicht door meditatie.
	Online meditatie, cursus en doorgaande groep
	Inleiding boeddhisme op Beukbergen
	Conferentie Mindfulness en Trauma
	Tot slot

