
MENSENKINDEREN

Er zijn momenten dat ik, als ik naar de 
kinderen kijk, met een schok besef dat ik weer 
niet goed heb opgelet. Ze zijn weer uit het 
beeld gegroeid dat ik van ze gemaakt had. Ze 
pikken de toon niet meer waarop ik ze 
aanspreek. Ze maken zich weer vrij.

Het moet ergerlijk zijn dat dat nodig is: je 
bevrijden van de plak van degene die je 
onvoorwaardelijk zou moeten liefhebben. Geen 
wonder dat ze zich daarbij van onorthodoxe 
methoden bedienen. Gewoon alles doen wat 
niet in de smaak valt.

Dat kinderen je spiegelen wordt vaak gezegd. 
Daarmee wordt niet bedoeld dat je je manier 
van doen of je karaktertrekken in hen kunt 
herkennen. Op een diep niveau krijg je in hen 
je eigen egoïsme te zien. Je houdt van ze op 
een kinderlijke, vragende manier. Je maakt 
een plaatje van ze hoe ze zijn en hoe ze zullen 
zijn. Je wilt gezellig met ze zijn.

Maar spreek je ze aan als mens, dan vind je 
een directe weerklank. Ze schenken je heel 
natuurlijk het gezag. Er wordt niet meer 
gemarchandeerd. Er heerst verbinding.

Ik ondervond het toen ik me realiseerde dat ik 
in wezen vrij ben. Alles kon worden losgelaten. 
Daarmee werden zij ook bevrijd.

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

“Je kinderen zijn je kinderen niet. 
Zij zijn de zonen en dochteren van 's levens 
hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je, en 
hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.”

Kahlil Gibran: De Profeet. Den Haag 1991, p.16.

WIJZE TOREN CURSUS

Afgelopen weken heeft de eerste Wijze Toren 
cursus "Innerlijke kwaliteit" plaatsgevonden. 
Gedurende zes weken hebben de deelnemers 
zichzelf in relatie tot een aantal belangrijke 
thema's – de wereld, moraal, anderen, werk, 
relaties, ikzelf - onder de loep genomen.

Enkele uitspraken van deelnemers over hun 
beleving van de cursus:

“Ik merk dat antwoorden die ik enkele weken 
geleden geformuleerd heb in het handboek nu 
weer heel anders zouden zijn. Dat is voor mij 
een teken van verdieping en dat de cursus 
uitnodigt tot het blijven bevragen van mezelf 
en van mijn ideeën over wat waar is.”

“Ik vond het heel fijn dat in deze cursus 
ruimte is om belangrijke thema's toe te 
kunnen spitsen op mijn persoonlijke situatie. 
Door de intimiteit van een kleine groep en de 
herkenbare onderwerpen kon ik makkelijker 
mezelf laten zien.” 

“Sommige thema's maakten zoveel los, 
dat er zelfs nog een tweede bijeenkomst aan 
gewijd had kunnen worden om het meer uit te 
diepen.” 

De eerstvolgende cursus start 2 mei 
Kosten: € 75,-
Lesgever: Lieke van Dun 
Locatie: Zendo stadsplek 

STILTIJ IN DE ZEVENDE HEMEL

Ad is onlangs door de Boeddhistische Omroep 
geïnterviewd. Het item met Ad staat gepland 
voor de uitzending van zaterdag 17 april.

Het programma heet de Zevende Hemel, 
en wordt uitgezonden tussen 15:00 en 16:00 
uur op Radio 5. 

Daarna is het interview online te beluisteren 
op http://www.boeddhistischeomroep.nl/   
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BEDELNAP

Boeddha ging dagelijks met de bedelnap rond, 
niet in de eerste plaats om in het 
levensonderhoud van zijn gemeenschap te 
voorzien, maar om mensen in de gelegenheid 
te stellen te géven - een van de belangrijkste 
pijlers van zijn onderricht - én om dankbaar te 
kunnen zijn.

Een hartelijk dank is op zijn plaats aan ieder 
die op enigerlei wijze de Stiltij-bedelnap heeft 
gevuld.

Aan goederen is geschonken: 

- kantoorstoelen, 

- kast met glazen deuren, 

- inrichting voor de logeerkamers, 

- lijm voor vloerplaten en isolatiemateriaal 
voor zendoplafond (voorzien van deskundig 
akoestisch advies).

Bovendien is er inmiddels €4000,00 
geschonken. Hierdoor kan onder andere het 
plafond in de zendo gerealiseerd worden. 

Aanhangwagens, groot en klein, werden ter 
beschikking gesteld en volgeladen naar het 
milieupark gereden en geleegd. 

Een bus idem en zonder kosten voor Stiltij 
weggebracht. 

Veel, héél veel arbeidsuren zijn geschonken en 
met volle inzet en aandacht aan de verbouwing 
van Stiltij – centrum Moorveld besteed.

Het proces gaat nog dóór:

We zijn ook zaken tegengekomen tijdens de 
bouw die niet voorzien konden worden en dus 
niet begroot zijn zoals het isoleren van een 
buitenmuur en een verdiepingsvloer.

Een aantal deur- en raamkozijnen in de 
voorgevel zouden gerepareerd worden, 
maar toen er eenmaal aan begonnen werd, 
bleken ze niet meer te redden en zijn 
vernieuwd.

Deze zomer gaan we verder met het reinigen, 
voegen en schilderen van de gevels, het 
vernieuwen van een aantal boeiboorden en er 
is een plan voor de aanleg van balkon/terras 
en parkeerplaatsen aan de Schoolstraatzijde.

Het is een mooie Stiltij buitenplek waar ieder 
die er bij betrokken is nu al graag naar toe 
komt. Met ieders niet-aflatende inspanning en 
goede gaven kunnen we dit realiseren. Dit 
draagvlak is onmisbaar voor het voltooien en 
in stand houden van dit centrum. 

Het bouwfonds is in beheer bij Juul Hoefsloot. 
Schenkingen op rekeningnummer 5517749 
t.a.v. J.W.P.M. Hoefsloot, Moorveld, komen 
direct ten goede aan de verbouwing van de 
buitenplek.

 

WERK IN UITVOERING

Komende maand ligt het accent op het 
gereedmaken van de woonappartementen. 
Vloerplaten leggen, koofjes en lijsten maken, 
muren afwerken, en dergelijke.

Ter afronding moet volop geschilderd worden. 
Naar verwachting kan dit vanaf half april.

Je kunt je beschikbaarheid melden bij Friso. 
Specifieke werkzaamheden worden per mail of 
SMS aangekondigd.

 

Contact:

Friso Gubbels 06-10630852 / friso@stiltij.nl

http://stiltijverbouwing.pbworks.com/
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ACTIVITEITEN UITGELICHT

Weekretraite meditatie 17-21 mei
Tijdens een weekretraite vindt er een 
natuurlijke maar grondige verschuiving plaats.
Leven vanuit karma (conditionering - van 
buiten naar binnen) wordt leven vanuit 
Dharma (potentieel - van binnen naar buiten).

Deze verschuiving gaat gepaard met een diep 
besef van urgentie en onomkeerbaarheid.
De retraite geeft je alle gelegenheid om het 
hart te bevrijden en deze vrijheid dagelijks te 
gaan belichamen. 

Deelname aan een retraite betekent alle tijd 
hebben om je visie grondig te verdiepen, je 
wezenlijk verlangen te voelen en je te oefenen 
om dit verlangen werkelijkheid te laten zijn.

Dat betekent ook het bewust afzien van 
externe prikkels en signalen. De retraite kent 
geen strikte regels, waardoor je heel direct 
naar jezelf wordt terugverwezen om vanuit je 
eigen intentie af te zien van overbodig 
optreden of gepraat. 

Zo kun je des te kernachtiger te werk gaan.

Een retraite bevat elementen als: overleg, zit-, 
sta- en loopmeditatie, adem- en klankwerk, 
dagelijks werk als oefening (koken, poetsen). 
Er is altijd persoonlijk overleg mogelijk.

De weekretraite vindt plaats van 17-21 mei 
in Charneux, België.

Informatie over tijden en aanmelden in de 
maandagenda, of kijk op de website: 
Meditatie/Informatie/Activiteiten  .

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Uitval trainingen krijgskunst op 5 april

In verband met vervroegde sluiting van TopFit 
op 5 april (2e Paasdag) zullen de 
krijgskunsttrainingen op die dag vervallen. 

Adreswijziging Ad per 1 mei

Per 1 mei zijn de bewonersappartementen 
zover klaar, dat Ad en Miriam ook naar 
Moorveld kunnen verhuizen.

Het woonadres van Ad is per die datum 
Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld. 

Het telefoonnummer blijft 06 54240046.

Vervallen verdiepingsweekend krijgskunst

Het verdiepingsweekend krijgskunst van april 
komt te vervallen, omdat de zendo/dojo in 
Moorveld nog niet gereed is. Het eerstvolgende 
weekend is gepland in het derde kwartaal.

Deelnemers ontvangen over deze en enkele 
andere wijzigingen een brief.

Stiltij op YouTube

Op YouTube vind je vier video-registraties van 
de verbouwing in Moorveld. Deze opnames zijn 
ook op het weblog te zien geweest.

Nieuwe kwartaalagenda

De agenda voor het tweede kwartaal is 
verstuurd aan alle deelnemers en verspreid in 
de regio.
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Dharmabericht 23: Stevig ontworden

Zodra innerlijke oriëntatie het zwaartepunt (centrum) gaat vormen, via echte interesse 
in zelfonderzoek en oprechte inzet van oefening, identificeren we ons niet langer 
automatisch met de verleidelijke of bedreigende werking van de verschijnselen die we 
waarnemen.

De fixatie op omgevingsaspecten ontspant: de anderen, het lichaam, verleden en toekomst – ze zijn minder boeiend dan 
de directe beleving van werkelijkheid. Geleidelijk zie je hoe de woekering van het denken - lange tijd voor lief genomen 
als onschuldig en vrijblijvend – jou heeft verwikkeld in een web van beeldvorming, in een waan van illusies.

Lees hier het hele Dharmabericht...

http://info.stiltij.nl/publiek/dharmabericht/2010/023.pdf
http://www.stiltij.nl/meditatie/informatie/activiteiten/


AGENDA APRIL

Meditatie

I n t r oduc t i e cu r su s :  s t a r t  16  ap r i l

Tijd: 5 vrijdagen van 19:30-21:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: zendo stadsplek
Kosten: € 75,-
Geen kosten voor vaste Stiltij-deelnemers.

I n t en s i e ve  t ra i n i ng :  zo  25  ap r i l

Tijd: 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: zendo stadsplek

Kenn i smak ing s t ra i n i ng :  zo  4  ap r i l

Tijd: 10:00-12:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: zendo stadsplek
Na afloop gelegenheid voor napraten met 
koffie of thee.

Week t ra i n i ngen

Tijd: dinsdag 19:30–21:30 uur

donderdag 19:30–21:30 uur

zondag 10:00-12:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: zendo stadsplek

Krijgskunst

Ve rd i e p i ng sweekend:  ve r va l t

Week t ra i n i ngen        n ie t  op  5  apr i l  

Tijd: maandag 17:00-18:00 uur 
woensdag 20:30-22:00 uur
zaterdag 9:00-10:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: dojo stadsplek

K r i j g s kuns t  voo r  K i d s        n ie t  op  5  apr i l  

Tijd: maandag 16:00-17:00 uur 

Begeleiding: Landau Hoedemakers
Locatie: dojo stadsplek

Persoonlijk overleg

Neem eerst contact op voor een afspraak: 

ad@stiltij.nl   of  06 54240046

Het hele Stiltij-aanbod is te raadplegen via de 
website: Informatie/Weekrooster/Activiteiten  . 
Je kunt je hier ook  aanmelden  .

Aanmelden voor activiteiten tot uiterlijk een 
week vantevoren. Activiteiten gaan alleen door 
bij voldoende deelname. Tijdig aanmelden is 
van belang voor het doorgang vinden van de 
activiteit.

Deelnemers krijgen een kwartaalagenda per 
post toegestuurd. Niet-deelnemers kunnen ook 
een kwartaalagenda toegezonden krijgen. 
Neem hiervoor contact op met het 
secretariaat.

Vooruitblik activiteiten mei

Wi j ze  To ren

Cursus Innerlijke Kwaliteit, start 2 mei

K r i j g s kuns t

Introductiecursus Krijgskunst, start 22 mei

Adressen

Bu i t e np l e k

Stiltij – centrum Moorveld

Heerenstraat 75, Moorveld

Zendo  s t ad sp l e k

City Gym Maastricht, 1e etage

Achter de Barakken 13, Maastricht

Do j o  s t a d sp l e k

TopFit (dojo souterrain)
Franciscus Romanusweg 60, Maastricht

      S T I L T I J    n i e u w s b r i e f  #  2 3      a p r i l  2 0 1 0

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/weekrooster/activiteiten/
mailto:ad@stiltij.nl


RECEPT CHILI SIN CARNE

Vegetarische chili voor 20 personen

Fruit 4 geperste teentjes knoflook, 4 
gesnipperde uien en 4 gesneden rode paprika 
tot ze zacht zijn in 2 eetlepels olie.

Voeg 4 pakken vegetarisch gehakt toe en bak 
even mee.

Ontvel 4 tomaten door ze in te snijden en te 
blancheren; snijd ze fijn en voeg ze toe aan 
het gehaktmengsel. Meng 120 gram 
tomatenpuree en 4 pakjes kruidenmix voor 
chili erdoor.

500 gram kidneybonen en 750 gram bruine 
bonen laten uitlekken en meewarmen. 
Eventueel maïs en gekookte spercieboontjes 
door de chili doen.

Serveren met zilvervliesrijst (800 g).

Verdiepingsweekend 27-28 maart

20% van wat we eten dient om ons lichaam 
te onderhouden. Met de andere 80% 
onderhouden we de dokter.
Een bekend adagium in Zen

KOPIJ NIEUWSBRIEF MEI

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van mei 
graag inleveren voor 23 april. Platte tekst 
per mail naar birgitta@stiltij.nl of bel 043 
3611635.

Foto's, tekeningen en cartoons zijn ook 
welkom.

COLOFON

Stiltij is een spiritueel centrum voor de regio Zuid-
Limburg. Stiltij stelt zich ten doel: “Het realiseren 
van waarheid, zoals dat in alle authentieke 
spirituele tradities wordt beoefend”.  

Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per 
maand gevraagd. Alle Stiltij activiteiten staan open 
voor deelnemers. Deelname is mogelijk als 
beoefenaar en als begunstiger.

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
wordt digitaal verspreid, of, op verzoek, per post. 
Abonneren op de nieuwsbrief kan via het 
secretariaat.

Secretariaat: 043 8519555 / 06 22627720
secretariaat@stiltij.nl   
(Lieke van Dun)

Website: http://www.stiltij.nl

stiltij is een stichting zonder winstoogmerk met anbi-status – kvk 14073156

bijdragen en schenkingen steunen ons werk – Triodos 390375721
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