
8 juni 2022

 

Beste deelnemer,

Van harte welkom bij de stiltedag van donderdag 16 juni. De stiltedag zal worden geleid door Paul van 
Gogh en Alie Rozendal, boeddhistisch geestelijk verzorgers bij defensie. Je bent vanaf 09.00 uur 
welkom op het landgoed Beukbergen, de stiltedag start 09.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

Rode draad  van deze dag 
Op deze dag hebben we de mogelijkheid onze mindfulness- en meditatiebeoefening te verdiepen aan 
de hand van verschillende oefeningen zoals zitmeditatie, bewegingsoefeningen en wandelmeditatie. 
We doen dit vanuit boeddhistische inspiratiebronnen en oefeningen uit de mindfulness trainingen. 

Na een welkomstwoord en een kort voorstellingsrondje aan het begin van de dag zijn we stil, ook 
tijdens de lunch. Aan het eind van de dag sluiten we af met een korte uitwisseling, daarmee verbreken 
we de stilte weer.

Naast de stilte loopt het onderwerp: ‘het lichaam en de adem als anker’ als een rode draad door de dag 
heen. In de middag volgt er een korte lezing m.b.t. dit onderwerp waarin je handvaten aangereikt 
krijgt die je kan gebruiken in je beoefening van meditatie en in het dagelijkse leven. 

 Praktische info 

De stiltedag vindt plaats in de kapel. Deze staat rechts van het parkeerterrein en je kijkt er tegenaan 
als je het terrein op rijdt. Om de stilte te kunnen bewaren, lunchen we tussen de middag in de kapel. 
Heb je speciale voedingswensen dan kun je deze informatie doorgeven aan mevr. Tolboom tel: 
088-9530420  email: d.tolboom@mindef.nl

Adres en contact 
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Boeddhistisch Geestelijke Verzorging | Defensie
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Amersfoortseweg 59,

3712 BB - Huis ter Heide (Utr)

Telefoon: 0346 - 332136

Alie Rozendal: e-mail: A.Rozendal.02@mindef.nl  telefoon: 06- 20614846 

Paul van Gogh: e-mail: PA.v.Gogh@mindef.nl       telefoon: 06 -1330553

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. We zien er 
naar uit jullie welkom te heten! 
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