Programma Kadam Chöling januari 2018
kijk voor u gaat altijd eerst op de site voor up-to-date informatie: www.kadamcholing.nl
aanmelden via kadamcholing@gmail.com
Zijlweg 286A, 2015 CN Haarlem
U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com

Aanmelding is belangrijk voor de organisatie en omdat we u dan op de hoogte
kunnen stellen mocht het programma door onvoorziene omstandigheden
wijzigen.
Deze activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer gewaardeerd. Dat
kan middels een donatie per bank of ter plaatse.

Zo 7 jan:
Tara puja/studie-uur (10:30-14:30)
Elke eerste zondag van de maand doen we de Tara puja, lunchen we samen en sluiten we de
dag af met een studie-uur.
Het programma van de dag:
10:30-11:00 Aankomst (koffie/thee)
11:00-12:30 Tara puja
12:30-13:30 Lunch (zelf lunch meenemen)
13:30-14:30 Studie-uur (thema: we zijn weer gestart met de Bodhisattva Geloften)
14:30
Toewijding en gezamenlijk opruimen
U bent ook welkom voor een onderdeel. Graag uiterlijk zaterdag 6 januari opgeven.
Begeleiding: Edward Teunissen

Za 13 jan:
Mantra’s rollen (11:00-16:00 in villa-tempel)
Onder leiding van eerwaarde Jan Bijman (Könchok Phüntsok) worden mantrarolletjes gemaakt
voor het vullen van onze stupa’s. Ook eigen boeddhabeelden kunnen met de mantrarolletjes
gevuld worden.
Begeleiding: eerwaarde Könchok Phüntsok

Za 13 en zo 14 jan:

Webcast onderricht Dagpo Rinpochee in Veneux
Onderwerp: Manjugosha's Oral Instructions

Het onderricht zal in het centrum in Frankrijk plaatsvinden en in ons centrum in Haarlem via
webcast te volgen zijn (beeld via een beamer). Tijden nog onder voorbehoud:
Zaterdag:
·
10:00 -12:00 uur: Dorchö
·
14:00 -16:00 uur: onderricht Manjugosha's Oral Instructions

Zondag:
·
09:00-10:00 uur: Ganden Lha Gyama
·
10:00-12:00 uur: onderricht Manjugosha's Oral Instructions
Iedereen is van harte welkom om de webcast bij te wonen. Het centrum is een half uur voor
aanvang geopend.

Zo 14 jan:

Nieuwe groep Basisbegrippen Boeddhisme (13:00-16:00)

Door de grondlegger van Kadam Chöling Holland, de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee, is
een tekst samengesteld waarin alle basisbegrippen van het boeddhisme kort uitgelegd
worden: het transcript genaamd ‘Basisbegrippen Boeddhisme’.
Kadam Chöling start nu opnieuw met de cursus ‘Basisbegrippen Boeddhisme’. Hierin wordt
gebruik gemaakt van de tekst zoals is samengesteld door Dagpo Lama Rinpochee.
Aan bod komen diverse onderwerpen zoals: wat is boeddhisme, de leer, de voornaamste
uitgangspunten, meditatie, de relatie met filosofie, psychologie, religie, onze traditie en
hedendaagse toepassingen. Het is de opzet om bekend te raken met de belangrijkste termen
en concepten waarvan het boeddhisme in het algemeen gebruik maakt. De cursus wordt
gepresenteerd in een vorm die aansluit bij deze tijd, met praktische handvatten voor de
praktijk. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Voor meer informatie: Zie folder op de
website.
Begeleiding: Lan Tjoa
Di 16 jan:
Studiegroep (19:30-21:30) Onderwerp: betrouwbare cognitie
Elke derde dinsdag van de maand worden onderwerpen uit de tekst ‘Basisbegrippen
Boeddhisme’ uitgediept. Deze keer ‘betrouwbare cognitie’ n.a.v. het boek ‘Like a Heart so
Dearly Needed for Liberation’.
Begeleiding: Lan Tjoa e.a.

Za 20 jan:
Tuin dag (11:00-15:30)
Vandaag zullen we de wilgen gaan snoeien en tuin opruimen ivm het bezoek van Dagpo
Rinpochee. Het is erg belangrijk om het centrum én de omgeving van het centrum schoon te
houden en mooi te maken, je kunt dit zien als een offerande aan de boeddha’s en onze
spirituele leraren.
Wij zijn er om 11.00, als je later komt is dat natuurlijk prima. We stoppen om uiterlijk 15.30.
We lunchen rond 13.00, voor koffie en thee wordt gezorgd.
Begeleiding: Lucienne en Edward Teunissen

Zo 21 jan:
Nieuwjaarslunch (11:00-?)
Het bestuur van Kadam Chöling nodigt u uit om samen het nieuwe jaar te beginnen.
Familie en kinderen zijn van harte welkom!
De koffie staat klaar om 11.00, rond 12.30 willen we samen een hapje eten. Wilt u iets
meenemen om samen te delen?
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. U bent van harte welkom.

