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Toeval is de naam van God waarvan Hij zich bedient als Hij anoniem wil blijven.
Albert Einstein

Liefde en Compassie zijn ware religies voor mij
Om dit te ontwikkelen hoeven wij in geen enkele religie te geloven
Dalai Lama
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Nieuws van de Weyst
Aan het begin van ons 35e jaar hier willen we in de eerste plaats dank zeggen voor de hulp,
de kracht, een goede gezondheid, en alle gasten die we ontvingen in het afgelopen jaar.
Gebouw
In materiele zin heeft de Weyst een ‘make- over’ ondergaan: de gastenkamers werden
geschilderd, houten vloeren hersteld en een nieuw tapijt gelegd boven in de gang. Beneden
werd de gasten keuken geschilderd en de deuren naar de pandgang. In het voorjaar werd er
een grote nieuwe carport gebouwd, waarop ook weer nieuwe zonnepanelen geplaatst
konden worden. We komen steeds dichter bij energie-neutraal niveau! In de herfst kunnen
we volstaan met de lucht-waterpomp, die op elektriciteit draait om het gebouw te
verwarmen. Pas in het voorjaar als de afsluitende jaarafrekening komt kunnen wij bepalen of
we nog 40 zonnepanelen erbij zullen zetten of dat de hoeveelheid van 175 zonnepanelen
afdoende is om de rekening te dekken.
Bijna alle verbeteringen konden worden voltooid met medewerking van de ‘taakstraffers’ .
Die samenwerking blijft goed , is voor iedereen voldoening brengend, zonder vooroordelen
en nieuwe kansen creërend, voor hen en voor ons. Het is ook tegelijkertijd een uitdaging die
je samen aangaat. Die kan zodanig zijn dat iedereen er wel bij vaart.
Tuin
De zomer bracht droogte, maar ook enkele enorme tuinopbrengsten aan groenten en fruit.
Het grondwatersysteem bleef goed werken en de tuin bracht meer dan genoeg opbrengst
voor de gasten en voor ons zelf. Het irrigatiesysteem is toe aan verbetering en uitbreiding:
hier wordt in de winter aan gewerkt om het de komende zomer te kunnen gebruiken.
De toekomst
De jaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht heeft plaatsgevonden. Dit is ieder jaar
een vast gegeven, waarna wij de opgegeven zaken die aan reparatie toe zijn uitvoeren. Dat is
al die jaren nog goed gelukt, waardoor het gebouw naar behoren onderhouden werd. Nu
kwamen er echter nieuwe aspecten aan het licht die ons zorgen baren voor de toekomst. De
grote glas in lood ramen van het kerkgebouw die in metalen frames zitten vertonen tekenen
van erosie en zullen moeten worden gerepareerd. Ook overige ramen van het gebouw
hebben een opknapbeurt nodig : het stopverf moet overal vervangen worden en dan
opnieuw schilderen. Grote karweien dus, die ons de komende jaren bezig zullen houden.
Misschien hebben jullie nog tips voor ons m.b.t. subsidie aanvraag of donaties voor dit
toekomstige project.
We sluiten het jaar af met u het allerbeste te wensen voor het komende jaar, een liefdevol
jaar in gezondheid en toewijding. Fijne Feestdagen toegewenst.
Sid en Nella
2

Inspirerende tekst
De inspirerende tekst voor deze nieuwsbrief werd gevonden in het boek ‘Met hart en ziel’.
Wijze verhalen van alle tijden die samengesteld werden door Christina Feldman en Jack
Kornfield. Dit korte Taoïstische verhaal waarschuwt ons voorzichtig te zijn met het
uitspreken van onze oordelen over wat wij ervaren en wat er op ons pad komt. Dit verhaal
kan ons helpen verder te zien dan de incidenten van één dag. We vonden dit verhaal een
troost juist voor deze tijd met politieke onrust, hopend dat gebeurtenissen zich ten goede
kunnen keren.
Taoïstisch verhaal
Een man die aan de noordelijke grens van China woonde, was bedreven in het uitleggen van
gebeurtenissen. Op een dag rende zijn paard zomaar weg naar de nomaden aan de andere
kant van de grens. Iedereen trachtte hem te troosten, maar hij zei: ‘Waarom weten jullie zo
zeker dat dit geen zegen is?’ Enkele maanden later kwam zijn paard terug en nam een
prachtige hengst van de nomaden mee. Iedereen feliciteerde hem, maar de man zei:
‘Waarom weten jullie zo zeker dat dit geen ongeluk is?’ Hun huishouden was een fraai paard
rijker, waarop de zoon graag reed. Op een dag viel hij en brak zijn heup. Iedereen probeerde
hem te troosten, maar de vader zei: ‘Waarom weten jullie zo zeker dat dit geen zegen is?’
Een jaar later trokken de nomaden in grote getale de grens over en iedere weerbare man
greep zijn boog en trok ten strijde. De Chinese grensbewakers verloren negen van de tien
man. Alleen omdat de zoon kreupel was, overleefden de vader en de zoon en konden ze
voor elkaar zorgen. Waarachtig, zegening wordt tot ongeluk, ongeluk tot zegening: de
veranderingen kennen geen einde, noch kan het mysterie worden doorgrond.

Uw ondersteuning en financiële steun.
Alle hulp op fysieke vlak is altijd welkom, hoe meer vrijwilligers hoe beter. Er is altijd iets te
doen, licht of zwaarder werk,
We staan open voor nieuwe ideeën en nieuwe ontmoetingen.
Als u een donatie wilt geven ten behoeve van de restauratie van het gebouw en voortzetting
van ons werk, dan is dat meer dan welkom.
U kunt de donatie die u wenst te geven rechtstreeks van uw bank, of via internet over
maken naar het rekeningnummer van de Weyst . ING bank nummer 1383200.
Gemeenschap de Weyst: IBAN NL 62 PSTB 0001 3832 00.
BIC: PSTBNL21
Dank u voor uw steun.
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Victoria Hanna

In Juni heeft Jan Hendrik Veenkamp, die hier zelf zangweekenden organiseert, een
gastdocente uit Jeruzalem gebracht. Haar naam is Victoria Hanna en zij tovert met geluiden,
met klanken, met klinkers en medeklinkers, met Hebreeuwse letters en teksten uit de
Kabbala; het is bijna niet te beschrijven in woorden. Zij groeide zelf op in een orthodoxe
familie in Jeruzalem en zij stotterde. Om deze aandoening te boven te komen concentreerde
zij zich op iedere letter, op iedere klinker, om hun klank als het ware te proeven: waar die
klank vandaan komt en hoe die klinkt. In de workshop neemt ze je mee naar het begin van
de schepping.
Vereerd zijn we dat ze weer bij ons terug wil komen voor een workshop in mei , 17-19 mei,
omdat ze rond die tijd ook deelneemt aan de opening van een nieuwe kabbala
tentoonstelling in het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
In het weekend van 17-19 mei hopen wij een breed publiek te mogen verwelkomen,
mensen die geïnteresseerd zijn in zang, klank, muziek, universele spiritualiteit, Hebreeuws
en Kabbala. Het weekend staat open voor alle gezindten en spirituele achtergronden, de
gezamenlijke oorsprong mag worden gevierd.
Zang achtergrond is niet vereist, van beginnend tot ervaren zanger en zangeressen zijn
welkom om de bouwstenen van liederen te ervaren, gebeden en ziels –herinneringen. De
aankondiging van dit weekend mag doorgegeven worden aan ieder mens of groep die
geïnteresseerd zou kunnen zijn in deze unieke workshop.
Hierbij enkele links naar interviews met Victoria:
https://www.victoriahanna.net/en/85/64
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Agenda 2019

Geboekt zijn tot nu toe:

Januari 11-13

Qigongweekend o.l.v. Emy Kremers-van der Vorst.
Info: emy@chininguden.nl

Februari 1-3

Leven met sterven o.l.v. Irene Bakker.
Info: https://zenspirit.nl/meditatie-agenda/

Maart 1-3

Jan Hendrik Veenkamp – Stembevrijding Jaartraining

Maart 15-17

Dansen van universele vrede, met gastdocent. Info bij Simone Wils
tel. 035-5772303/ simonewils@hetnet.nl

Maart 28-13

Qigong retraite o.l.v. Jeanne Verhulst, info: studioverhulst@gmail.com

April 12-14

Israëlische volksdans o.l.v. Angela Reutlinger , thema: niet moeilijk is
ook leuk, samen met zang en verhalen door Shura Lipovsky .
tel.020-6719632

Mei 10-12

Qigong weekend o.l.v. Emy Kremers-van der Vorst.
Info: emy@chinenguden.nl

Mei 17-19

Victoria Hanna, inschrijving bij de Weyst tel.0492-321475 of email
de_weyst@hotmail.com

Mei 28- 2 Juni

Vipassana stilteretraite o.l.v. Ria Kea, info: info@riakea.nl

Juni 1-5

Vipassana Meditatie retraite, Info bij Marij Geurts. Tel. 024-3234620

Juni 7-9

Israëlische volksdans o.l.v. Vincent Parodi, info bij de Weyst.

Juni 21-23

Soefi weekend (besloten groep)

Juli 5-7

Zangweekend met Jan Hendrik Veenkamp,
www.janhendrikveenkamp.nl

Juli 13-18

Vipassana Stilte retraite o.l.v. Joost van den Heuvel Rijnders ,
info: inzichtmeditatie@outlook.com

Aug. 23-25

Zangweekend o.l.v. Hein Vrijdag, info: vrijdagoteman@t-online.de

Sept. 6-8

Vipassana meditatie voor jeugd o.l.v. Joost van den Heuvel Rijnders.
Info: inzichtmeditatie@outlook.com

Sept. 20- 22

Israëlische volksdans o.l.v. Angela Reutlinger en Shmulik Govari.
tel. 020- 6719632

Okt. 31- 3 Nov.

Qinong retraite o.l.v. Jeanne Verhulst, info: studioverhulst@gmail.com
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Het leven van Boeddha – de weg naar nu
Begin december hebben we de tentoonstelling ‘het leven van Boeddha, de weg naar nu’
bezocht Deze tentoonstelling werd geopend door de Dalai Lama en bevindt zich in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam. Een bijzonder mooie tentoonstelling, die het leven van de Boeddha en
inspiratie goed portretteert met prachtige beelden uit de oudheid en nieuwe kunst en een
interview van de Dalai Lama op video.
De audio uitleg is ingesproken door Erica Terpstra , die ook tevens een boek uit heeft gegeven
voor kinderen, genaamd ‘een knipoog van de Boeddha’. Het voorwoord werd geschreven
door de Dalai Lama.
Er zijn redenen genoeg om de tentoonstelling alsnog te bezoeken : tot 3 februari 2019 te
bezichtigen.
Het voorwoord luidt als volgt:
Ik ben heel blij dat Erica Terpstra voor jonge lezers dit boek over compassie heeft geschreven.
Er zijn twee vormen van compassie. De eerste ontstaat uit onze natuurlijke betrokkenheid bij
familie en vrienden om wie we geven. We bereiken er een klein kringetje mee, maar het kan
wel het zaadje zijn waaruit iets veel groters groeit. We kunnen namelijk ook leren om het
welzijn van iedereen ter harte te nemen, wie of waar dan ook. Dit is zuivere compassie, en
alleen mensen zijn in staat om die te ontwikkelen.
Om anderen gelukkig te maken hoeven we ons eigen geluk niet op te offeren. Als we anderen
proberen gelukkig te maken, is dat voor onszelf een enorme bron van vreugde, ook als het niet
altijd lukt. Boosheid en haat zijn tekenen van zwakte, maar compassie wijst op grote kracht.
Iedereen is gevoelig voor compassie. Als we iemand tegenkomen die vol is van compassie,
worden we daar blij van en willen we graag vrienden zijn met die persoon, maar mensen die
boos en wrokkig zijn gaan we veel liever uit de weg.
Lees dit boek, denk na over wat erin staat en kijk eens hoe jij zelf aardiger kunt zijn en met
meer compassie kunt leven.
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