
STROMEN

“We leven in de verhaallijnen die we in ons 
eigen bestaan denken te zien en als we langer 
over onszelf nadenken […] zien we in de plot 
van ons leven iets wat de opsomming van 
voltooide of onvoltooide opleidingen, banen, 
promoties, ontslagen, verloren en gewonnen 
liefdes en vriendschappen overstijgt. 

We kunnen onze beslissingen koppelen aan 
onze karaktertrekken of ambities, we kunnen 
ze allemaal uitleggen, totdat, natuurlijk, dat 
moment komt waarop we ze niet kunnen 
uitleggen.” 1)

Dat moment waarin de beelden barsten 
vertonen, het verhaal niet meer sluitend voelt, 
er een gevoel heerst van vastgelopen zijn; 
dat markeert vaak het begin van een zoeken. 

Zonder te weten waar je aan begint, begeef je 
je argeloos op pad in een zoektocht naar 
vervulling. Als je wel wist waar je voor stond, 
zou je misschien meteen opgeven. 

Want gelukkig zijn, in waarheid leven, okee, 
maar zonder teveel pijn en moeite graag. 
Zegt kleine ik. Maar als je daar teveel waarde 
aan hecht, dan kom je bedrogen uit:

“one runs away to find oneself, and finds no 
one at home”. 2)

Ga je op onderzoek uit, dan stuit je vanzelf op 
problemen. Dat is geen hindernis om je doel te 
bereiken; het is je werkmateriaal. 

Ga je vervolgens serieus aan de slag met het 
gebodene, dan komt er ook ruimte voor plezier 
in oefening en scholing. En benut je alle 
mogelijkheden tot verdieping.

Je maakt quantumsprongen die zich aan 
aardse natuurwetten onttrekken. Maar heeft 
zo'n onmetelijke stap zich eenmaal voltrokken, 
dan is er niets gebeurd. 

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

1): aldus verwoord door journalist Joost de Vries in 
De Groene Amsterdammer 15.04.2010 p.34
2): Joan Didion, geciteerd in zelfde artikel

ACTIVITEITEN UITGELICHT

Introductiecursus krijgskunst va. 22 mei
Krijgskunst in de Aikido-traditie betekent het 
bewandelen van de “Weg van de innerlijke 
harmonie”.

In deze introductiecursus worden jou de 
basisprincipes van deze Weg verduidelijkt:

• werken vanuit ontspanning 
(balans, centrum)

• kracht door ademwerking 
(vitaliteit, extensie)

• beweging als vereffening (harmonie)

Een introductiecursus biedt volop gelegenheid 
om specifieke aspecten van jouw persoonlijke 
onderzoek mee te nemen.
Gedurende een introductiecursus kun je vrij 
deelnemen aan de reguliere wekelijkse 
trainingen om te proeven wat oefening in de 
praktijk inhoudt. 

Vijf bijeenkomsten op zaterdag van 12:00 uur 
tot 13:30 uur.

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

Kijktip

Krijgskunsttraining 16 december 2009

Video, te bekijken op het Stiltij weblog.

Een impressie van het harmoniserend 
principe van Stiltij krijgskunst: 

leunen vanuit centrum, dan invoelen en 
harmoniseren met partner.
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http://www.stiltij.nl/meditatie/informatie/activiteiten/
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WERK IN UITVOERING

In de afgelopen vier maanden is veel tot stand 
gebracht in het nieuwe centrum in Moorveld.

• De basis-infrastructuur (verwarming, 
electriciteit, ICT, water, afvoer) is voorzien.

• Muren, deuren, puien, kozijnen en 
aansluitingen voor keukens en douches 
zitten op de juiste plek en zijn veelal 
afgewerkt.

• De woonfunctie is helemaal gereed.

De complexiteit van dit project en de 
weerbarstigheid van de praktijk kunnen 
nauwelijks onderschat worden. Dankzij de 
kundige en niet-aflatende begeleiding van 
Friso en Juul konden alle handen op de juiste 
momenten aan het juiste werk worden gezet, 
waardoor de volle potentie van het pand in 
Moorveld nu al voor ieder zichtbaar is 
geworden.

Nu deze mijlpaal is bereikt, wordt het vervolg 
van de verbouwing opgedeeld in deelprojecten. 
Het bestuur zal de planning en organisatie 
daarvan op zich nemen. De verbouwingssite 
blijft in de lucht; hierop kun je alle actuele 
informatie over de lopende projecten vinden. 

De komende maand ligt de focus op het 
deelproject “zendo”. Voor de afwerking van het 
plafond wordt in de tweede week van mei 
(11 of 12 mei in de avond) een instructie 
georganiseerd. Je leert dan hoe het speciale 
ophangsysteem voor het geluidswerende 
plafond moet worden aangebracht.
Je kunt je opgeven voor deze hands-on 
training bij Lieke.

Contact:
Lieke van Dun 06 22627720/ lieke@stiltij.nl
http://stiltijverbouwing.pbworks.com/

GEVRAAGD

Voor de werkzaamheden aan het plafond in de 
zendo zou het heel praktisch zijn als we 
kunnen beschikken over een rolsteiger.

Contact:
Lieke van Dun 06 22627720/ lieke@stiltij.nl

BEDELNAP

Schenkingen maken Stiltij – 
centrum Moorveld van 
mogelijkheid tot werkelijkheid.

Noodzakelijke uitgaven die nog 
niet gedekt zijn, betreffen o.a.:

• de gevelreiniging
• reparatie van kozijnen en boeiboorden
• installatie van douches 
• afwerking kleedruimte
• aanleg van de tuin.

Omwille van eenduidige financiële 
verantwoording is het fijn als donaties weer 
direct aan Stiltij (Triodos 390375721) worden 
overgemaakt, en niet meer naar de 
bouwrekening op naam van Juul Hoefsloot.

Schenkingen worden in dank aanvaard.

EEN KIJKJE IN...

Ads appartement op de eerste verdieping

Miriams appartement op de begane grond
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ACTIVITEITEN UITGELICHT

Verdiepingsweekend meditatie 25-27 juni

Een 2-daags verdiepingsweekend biedt 
optimale ruimte voor zelfonderzoek en 
intensivering van je oefenpraktijk. 

Middels visie-ontwikkeling, meditatie, 
lichaamswerk en klankwerk wordt innerlijkheid 
een meer duurzaam voelbare volheid. 
Van daaruit kun je in rust en vertrouwen alle 
handelen laten plaatsvinden. 

Ontdekkingstocht
Vrijheid leeft in mij
ongezien aanwezig, onbekend
in elke stap
Hoe jou te beleven, jou te zijn
jou te dienen, jou te schenken
in elke stap
te ontdekken?

Jean-paul, verdiepingsweekend maart 2010

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

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Vervallen weektrainingen tijdens retraite

Van 17-21 mei is de retraiteweek. In die week 
vervallen de weektrainingen krijgskunst en 
meditatie. 

De laatste avond van de introductiecursus is 
niet op 21 mei, maar op 28 mei.

Op maandag langere training krijgskunst

De maandagtrainingen krijgskunst zijn met 
een half uur verlengd. We trainen nu van 
17:00 tot 18:30 uur. 

Krijgskunst voor kids blijft zoals het was: 
van 16:00 tot 17:00 uur.

Uitval trainingen krijgskunst op 24 mei

In verband met vervroegde sluiting van TopFit 
op 24 mei (2e Pinksterdag) zullen de 
krijgskunsttrainingen op die dag vervallen. 

Opheffen zendo stadsplek per 1 juli

Vanuit de wens om energie en middelen te 
bundelen richting het centrum in Moorveld is 
besloten de zendo in Maastricht te verlaten. 
Meer informatie over de aanstaande verhuizing 
naar de zendo in Moorveld vind je in de 
volgende nieuwsbrief.
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Dharmabericht 24: Direktheid

De staat van vervulling - als mogelijke motivatie in je - heeft een tweetal 
kwaliteitskenmerken die deze staat onderscheiden van een staat van onvervuldheid.

De volgende twee kenmerken zijn met name veelzeggend:

– vervulling heeft geen oorzaak

onvoorwaardelijke vervulling is een volheid in je hart die niet het gevolg is van een specifieke aanleiding; er heerst 
grondige rust, vertrouwen, lichtheid, kracht.

– vervulling heeft geen doel

echt vervuld leven is volledig leven, hier en nu, zonder behoeftigheid of negeren of selectie; in alle openheid neemt het 
leven elk moment vorm aan - en elke vorm (inclusief sterven) is welkom.
Dit vervullingsperspectief kun je herkennen: je kunt jezelf identificeren met levende voorbeelden (leraren), en je kunt de 
potentie en wenselijkheid van verwerkelijking voelen.
We zeggen dan: ik verlang naar vervulling.

Lees hier het hele Dharmabericht...

http://info.stiltij.nl/publiek/dharmabericht/2010/024.pdf
http://www.stiltij.nl/meditatie/informatie/activiteiten/


AGENDA MEI

Meditatie

Re t ra i t eweek :  ma  17  –  v r  21  me i

Aanvangstijd: ma 17 mei 15:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Wadeleux 432, Charneux (B)
Kosten: € 220,-

I n t en s i e ve  t ra i n i ng :  zo  30  me i

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  2  me i

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

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.

Krijgskunst

I n t r oduc t i e cu r su s :  s t a r t  22  me i

Tijd: vijf zaterdagen 12:00-13:30 uur
Begeleiding: Friso Gubbels
Locatie: dojo stadsplek
Kosten: € 75,-
Geen kosten voor vaste Stiltij-deelnemers

Week t ra i n i ngen        n ie t  op  24  me i  

Tijd: maandag 17:00-18:30 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  24  me i  

Tijd: maandag 16:00-17:00 uur 

Begeleiding: Landau Hoedemakers

Natasja van der Hout

Locatie: dojo stadsplek

Vooruitblik activiteiten juni

Med i t a t i e

Verdiepingsweekend, 26 en 27 juni

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
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DE TUIN IN

De schop schuift beschuttend gebladerte terzij
Vochtige grond verdort in ongenadige zon
Worm, zoek dekking!
Zaden die hier niets te zoeken hebben
Vallen een voor een in zuivere voren
God laat het regenen
en ziet tevreden neer.
Welke hark denkt er nou dat dit leven is?

“De grote meesters uit het verleden brachten 
gewoonlijk jaren in afzondering door. 
Sommigen beoefenden hun hele leven lang 
rigoureuze meditatie. Hun levens waren 
gewijd aan realisering van de Dharma. Zelfs 
de leken beoefenden gewoonlijk vele jaren 
meditatie als kluizenaars en grotten voordat 
ze trouwden. […]
We moeten dus de Dharma aan onze 
behoeften en situatie aanpassen. Omdat de 
meeste mensen die nu op het boeddhisme 
afkomen, niet bereid zijn om hun bestaande 
levenswijze op te geven, moeten we de 
beoefening op de juiste manier in onze 
harten en levens integreren. 
Ik denk dat er in onze gestresste moderne 
wereld eerder behoefte is aan eenvoud dan 
aan complexe filosofische spitsvondigheden. 
Die benaderingswijze was geschikt voor een 
heel eenvoudige cultuur (zonder televisie en 
radio, kranten, bladen of romans), maar onze 
moderne geest is geen leeg schilderdoek 
waarop je ingewikkelde patronen kunt 
aanbrengen. Onze geest moet uitgemest 
worden om wat innerlijke ruimte te 
scheppen.”

Ani Tenzin Palmo, in Gill Farrer Halls: 
Het vrouwelijk gezicht van het Boeddhisme. 
Den Haag 2003, p. 89.

KOPIJ NIEUWSBRIEF JUNI

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van mei 
graag inleveren voor 23 mei. 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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