
OPENHEID

Een gewone doordeweekse zaterdag – 
poetsen, klussen, koffiedrinken... Even mail 
checken. Beneden op straat hoor ik stemmen. 
Volgens mij heb ik die eerder gehoord, het zijn 
Jehova's getuigen. De bel gaat. Ik ben thuis, 
dus ik doe open. Anders dan andere keren voel 
ik geen behoefte om er zo snel mogelijk vanaf 
te zijn. Eigenlijk ben ik wel benieuwd.

Op de uitnodiging tot een gesprek vertel ik 
hen meteen dat ik mijn weg al gevonden heb. 
Ze vragen naar het hoe en wat. Onze 
vertrekpunten zijn nu duidelijk. Er ontstaat 
een gesprek dat verloopt zoals het overleg bij 
de trainingen kan verlopen. Het is een 
gezamenlijk onderzoek.

We kijken naar de betekenis van de heilige 
boeken. De nadruk op de bijbelkennis kan wat 
verzacht worden door de mogelijkheid van 
liefde en devotie aan te dragen. We 
onderzoeken wat mediteren is: is het 
nadenken over het onderricht, of is het 
toekomen aan het verwerkelijken ervan? 

De ene dame is wat meer bezig met gaatjes te 
zoeken waarin ze mij kan overtuigen, maar de 
andere is duidelijk verheugd met dit gesprek 
en stelt me heel open vragen. Ze vraagt me 
hoe ik de zondeval zie, en ik beschrijf het in 
termen van karma. Dharma vergelijk ik met de 
blijde boodschap: er is verlossing mogelijk. 
Maar ook overgave, binnen en buiten, 
bodhisattvaschap... we bespreken een 
eeuwigheid in vijf minuten.

Ik geniet ervan. Het klopt van begin tot eind.
De zachte ogen en warme stem van de tweede 
dame blijven me nog lang bij. Helemaal 
verlangend om haar visie zo compleet mogelijk 
te maken, liet ze zich verruimen en openen. 
Innerlijk wens ik haar dat ze in deze opstelling 
niet ontmoedigd wordt door haar metgezellen.

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

OPEN HUIS IMPRESSIE

Snuffelen in de boekenkast.

Proeven en informeren.

Verwend door het mooie weer.

Binnenkort een uitgebreide fotoreportage van 
het open huis op de website.
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INTEGRATIE VAN BEGUNSTIGERS

Stiltij werkt al langere tijd aan de meest 
geschikte deelnamestructuur. We willen het 
proces graag zo volledig mogelijk recht doen, 
en het voelde wat klein of gesloten om enkel 
te blijven denken in termen van beoefenaars. 
Op grond van die overweging is begunstiger-
schap niet alleen als ondersteuning maar ook 
als deelnamevorm steeds bruikbaarder gaan 
voelen.

De twee deelnamevormen, beoefenaar en 
begunstiger, weerspiegelen de twee 
kernaspekten van innerlijke kwaliteit, namelijk 
visie en praktijk.

Waar de beoefenaar zich vooral met de 
praktijk bezighoudt, is er bij de begunstiger 
alle ruimte voor visie-ontwikkeling.

En waar de beoefenaar de nodige tijd voor 
zichzelf moet vrijmaken, daar heeft de 
begunstiger een soepeler agenda en een 
grotere bewegingsruimte.

Tenslotte: waar de uiterlijke omgeving voor de 
beoefenaar niet wezenlijk van belang is, 
onderhoudt de begunstiger juist aktief 
verbinding ermee en kan zo fungeren als 
bruggenbouwer.

Het heeft even geduurd voordat het 
totaalbeeld duidelijk werd, maar nu het er is 
voelt het als een completering en vernieuwing 
van het hele aanbod. We willen graag blijven 
kijken hoe Stiltij nóg breder en dieper en 
sterker kan draaien als een inspirerende,
niet-plekgebonden wijsheidsplek.

Ad van Dun

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Vervallen trainingen tijdens retraite

In de week van ma. 19 t/m vr. 23 september 
vervallen alle reguliere trainingen i.v.m. de 
retraite. Vanaf zaterdag 24 september 
hervatten we de trainingen weer volgens het 
normale schema.

Rectificatie Nieuwsbrief 39

In de vorige nieuwsbrief stond onderaan de 
Druppel van Lieke een verkeerde link. 
Inmiddels is deze aangepast. Voor de mensen 
die het vervolg van de tekst toen hebben 
gemist is hier   een juiste link.

Informatie begunstigerschap

Kijk voor meer informatie over de nieuwe rol 
van begunstigerschap op de webpagina  .
Wil je je aanmelden als begunstiger, dan kun 
je ook mailen of bellen met het secretariaat: 
secretariaat@stiltij.nl   of 043 8519555.
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De oorzaak van scheiding  – door Landau Hoedemakers

Het denken is in staat tot beelden maken: analyseren, projecteren, fantaseren, dromen en al dat soort 
dingen, maar het heeft niet het vermogen om verbondenheid te generenen. Denken is een instrument om 
strategieën uit te zetten, onderscheid te maken en zaken te benoemen, maar het heeft niets van doen met 
liefde, vertrouwen of bewustzijn. Dat zijn grondstoffen die het denken niet kan delven. Er is ook geen weg 
van het denken, want het denken leidt niet ergens naar toe. Het enige waar het denken toe leidt is meer 
denken. Het is een eindeloze spiraal die niet kan bestaan buiten de grenzen van zijn eigen domein. Het 
denken treedt niet buiten zijn oevers. Het is niet alomvattend. Alle voorstellingen daarover zijn alleen 
maar meer denken. 

Lees hier de hele Druppel...

mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelname
http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2011/07.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2011/08.pdf


DEEPLIFE COACHING

Deeplife coaching is een Stiltij-dienst die vanaf 
september wordt opgestart door Lieke van 
Dun. Vanuit haar werkende bestaan als 
psycholoog en haar beoefenaarschap ontstond 
Deeplife coaching op natuurlijke wijze als een 
integratie van beide gebieden.

Deeplife coaching biedt individueel 
zelfonderzoek waarbij twee vragen centraal 
staan:

   – waar sta je
   – wat zoek je

Een coachingtraject nodigt mensen uit zichzelf 
en hun leven als geheel tegen het licht te 
houden. Dat maakt Deeplife coaching een 
aanvulling op het reguliere aanbod binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt veelal 
gewerkt aan het verbeteren van de persoon en 
het aanpassen van de omstandigheden. 
Hoewel dit heel zinvol kan zijn kom je zo niet 
toe aan je diepere hartsverlangen naar 
vervulling en gemoedsrust.

Deeplife coaching laat mensen onderzoeken 
hoe je kunt toekomen aan datgene wat je wilt 
en kunt zijn - via inspiratie en verheldering in 
plaats van via correctie.

Zo leer je voelen wat klopt voor jou en wordt 
kwaliteit van leven de basis van je keuzes en 
handelingen.

Deeplife coaching werkt met huisbezoeken 
omdat veranderingen effectiever vorm vinden 
binnen de vertrouwde omgeving van de 
persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie vind je op www.deeplifecoaching.nl  
Contact: info@deeplifecoaching.nl

Men moet de dingen

de eigen stille,

ongestoorde ontwikkeling laten,

die diep van binnen komt

en door niets gestuwd

of versneld kan worden.

Alles helemaal zijn tijd geven

en dan geboren worden.

Rijp als de boom

die zijn sappen niet stuwt

en getroost in de stormen

van het voorjaar staat,

zonder angst,

dat er geen zomer zal komen.

Hij komt toch!

Maar hij komt alleen naar de geduldigen,

die er zijn, alsof de eeuwigheid voor hen lag,

en zorgeloos, stil en ver.

Geduld moet men hebben tegenover

het onopgeloste van het hart

en proberen de vragen zelf lief te hebben

als afgesloten kamers

en als boeken, die in een zeer vreemde taal

geschreven zijn.

Het gaat er om alles te leven.

Wanneer men de vragen leeft,

leeft men misschien langzamerhand, 

zonder het te merken,

op een vreemde dag,

middenin het antwoord.

Rainer Maria Rilke    
Uit: Brieven aan een jonge dichter, 2009    
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mailto:info@deeplifecoaching.nl
http://www.deeplifecoaching.nl/


OEFENPERIODE & RETRAITE

Maandag 19 september begint een nieuwe 
oefenperiode van 10 weken.

Uit de oefenperiode-brochure  :
“Een waardevol kenmerk van de oefenperiode 
als bewustwordingsinstrument is zijn continue 
karakter. Doordat we zo langdurig, dag in dag 
uit bewust meekrijgen wat er gaande is in ons 
en om ons heen raken we steeds gevoeliger en 
direkter verbonden met de ware aard van ons 
bestaan. Je gaat zien hoe bepalend jij bent, 
hoe alles afhangt van jou.”

De oefenperiode begint met een retraiteweek 
in Moorveld. Hiervoor is nog één enkele plaats 
over. Deelname aan beide activiteiten is goed 
te combineren maar staat los van elkaar.

> aanmelden: secretariaat@stiltij.nl

INZAMELINGSACTIE

Heb je spullen in huis waar je zelf geen 
gebruik meer van maakt en afstand van wilt 
doen? En hoef je er niet per se iets voor te 
hebben maar ben je blij dat je het kwijt kunt? 
Laat het dan weten. In overleg zal hetgeen je 
kwijt wil met een busje bij je thuis worden 
opgehaald zodat wij het kunnen aanbieden op 
marktplaats. De opbrengst komt ten goede aan 
Stiltij. Voor contact mail of bel met Frank 
Hoffmann: frank@stiltij.nl   of 06-23933626.

OVER STILTIJ

Vanwege de integratie van begunstigers is het 
publiciteitsmateriaal van Stiltij onder de loep 
genomen. Uit de frisse kijk op de 
deelnamestruktuur zijn een nieuwe folder   en 
een nieuwe welkomstbrochure   gerold. Beide 
zijn ook beschikbaar via de website.

S T I L T I J    n i e u w s b r i e f  #  4 0      s e p t e m b e r  2 0 1 1

http://info.stiltij.nl/publiek/welkomstbrochure.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/folder.pdf
mailto:frank@stiltij.nl
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/meditatie/oefening/oefenperiode.pdf


Twijfel

Waarom verschillen het onderricht en 
persoonlijke ervaring van elkaar?
Het onderricht verheldert ons wel steeds, 
maar uit persoonlijke ervaring blijkt dat je 
daarmee niet meteen van je problemen af 
bent. Er is vertrouwen nodig om te 
onderzoeken hoe dat komt. Vertrouwen is 
de brug tussen de werking van Dharma en 
onze beleving van karma.

Wat is de rol van twijfel hierbij?
Onze twijfel heeft twee facetten: er is twijfel 
naar het onderricht en naar het eigen 
functioneren. De twijfel naar het onderricht 
is terecht maar voelt vrij licht, want in feite 
staat het onderricht gelijk aan de 
boodschap die ook in ons hart klopt: de 
wijsheid van het onderricht verschilt niet van 
de wijsheid die in ons leeft. We investeren 
echter veel in karma waardoor de één-op-
één herkenning in ons hart van het 
onderricht niet direct op zijn plaats valt. In 
het begin is er een externe factor voor 
nodig (onderricht via boeken en leraren) die 
ons hiervan bewust maakt.
Twijfel naar de Dharma voelt ook licht 
omdat er nog een andere component in ons 
zit die een veel grotere mate van twijfel bij 
ons oproept en dat is onze eigen inzet. De 
twijfel daarover is nóg terechter.

Twijfel brengt ons dicht bij de kern zaak?
Het ego lost op dankzij twijfel. Twijfel snoeit 
de takken van de ik-boom weg totdat 
alleen de stam overblijft. De stam is het 
kernprobleem, namelijk de illusoire 
aanname van een ik. De aarde waarin die 
boom wortelt is de gemeenschappelijke 
aard van het onderricht en onszelf. 
Dharmisch bewustzijn hanteert geen 
grenzen.
Er zit een organisch verloop in onze groei. In 
het begin herkennen we het onderricht en 
gaan we het gebruiken. Zodra we het 
onderricht op onszelf toepassen vindt er een 
intensivering plaats. Het moment waarop 
ons hart herkent dat het niet verschilt van 
het onderricht ervaar je zelfstandig de 
kracht van de Dharma. Dan is de 
ondermijnende twijfel niet meer nodig.

Vragen: Landau, antwoorden: Ad

VAN OPBERGHOK TOT BADKAMER

De transformatie is nagenoeg voltooid.

Met het open huis konden we ook al de nieuwe 
doucheruimte presenteren. De laatste details, 
zoals het ophangen van spiegels boven de 
wastafels, worden komende week in orde 
gemaakt.
Op het werkschema   is te zien wat de volgende 
projecten zijn. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Juul Hoefsloot: juul@stiltij.nl  .

KOPIJ NIEUWSBRIEF OKTOBER

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van 
oktober graag inleveren voor 25 september.
Platte tekst per mail naar landau@stiltij.nl  .

COLOFON

Stiltij is een wijsheidsplek ter verwerkelijking van 
lichaam, adem en geest.

Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per 
maand gevraagd. Alle Stiltij activiteiten en trainingen 
staan open voor deelnemers. 

Je kunt het werk van Stiltij op vaste basis 
ondersteunen door je aan te melden als donateur.

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

Secretariaat: Heerenstraat 75, Moorveld
043-851.9555
secretariaat@stiltij.nl  
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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http://www.stiltij.nl/
mailto:secretariaat@stiltij.nl
mailto:landau@stiltij.nl
mailto:juul@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/stiltij/activiteiten/werkplanning.pdf


Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname. Tijdig aanmelden is daarom van belang! 
Aanmelden via de website: aanmelden  , of via 043-851.9555 / secretariaat@stiltij.nl
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A G E N D A

Weektrainingen Activiteiten

Studie Meditatie Krijgskunst Expressie

do 1 19:30-21:30

vr 2

za 3

zo 4

ma 5

di 6 19:30-21:30

wo 7 20:30-22:00

do 8 19:30-21:30

vr 9 19:30-21:30

za 10 09:00-10:00

zo 11 10:00-12:00

ma 12 19:30-21:30

di 13 19:30-21:30

wo 14 20:30-22:00

do 15 19:30-21:30

vr 16 19:30-21:30

za 17 09:00-10:00

zo 18 10:00-12:00

ma 19 Retraiteweek

di 20 ma 12:00 – vr 12:00

wo 21 Kosten: € 220,-

do 22 Locatie: Moorveld

vr 23 19:30-21:30 Begeleiding: Ad van Dun

za 24 09:00-10:00

zo 25 10:00-16:00

ma 26 19:30-21:30

di 27 19:30-21:30

wo 28 20:30-22:00

do 29 19:30-21:30

vr 30 19:30-21:30

09:00-10:00 
kennismaking

10:00-12:00 
kennismaking

19:30-21:30 
kennismaking

http://www.stiltij.nl/stiltij/aanmelden/aanmelden
mailto:secretariaat@stiltij.nl

