
Ervaringen van deelnemers aan de zendoweek  
 
ZENDOWEEK van 22 t/m 27 maart 2022, thema ‘Op reis gaan’.  
 
Samen zitten mediteren in de vroege ochtend in de buitenlucht is een buitengewone fijne 
manier van wakker worden, omdat de gewoonte doorbroken wordt.  
Maarten 
 
Ik heb de zendoweek net als de eerste keer onderschat. Ik merkte dat ik helemaal niet elke 
dag 'even' voor de rest van de drukke dag van start ging, nog bij zen kon gaan mediteren. Zo 
begon ik er wel aan maar heb twee keer niet meegedaan. Maar zoals je assistent aangaf 
heb ik ook vier keer wel meegedaan en elke keer heeft me wat gebracht. En dat is heel fijn. 
Nu ik er op terugkijk zie ik ook een groot verschil met de eerste zendoweek. Toen vond ik het 
zo veel lastiger om te mediteren met de opstartende stad op de achtergrond. Ik ben erg 
gevoelig voor geluid maar deze keer lukte het me veel beter. De teisho op zondag was fijn, 
eigenlijk met name naderhand heb ik zinnen van de verschillende voordrachten nog voorbij 
horen komen. Het buiten zitten en op m'n blote voeten kinhin lopen vind ik zelf erg fijn . Het 
rumoer neem ik dan graag voor lief.  
Sander 
 
Het is lastig te verwoorden, je moet het ervaren. In alle vroegte van de dag, gelijk met de 
vogels te ontwaken. Verwelkomd te worden door mensen die al vóór de vogels wakker 
waren om jou te kunnen ontvangen. Grote Dank. 
Patricia 
 
Mijn ervaring van de afgelopen zendoweek: 
Verdieping van mijn meditatie. 
Fijn paar aaneengesloten dagen te komen. Versterkt voor mij de werking. 
Vooral de zondag met inspirerende lezing werkt nog steeds door. 
Ik werd er blij van. 
Groet Marjan  
 
Ik heb 1x mee gedaan met de zendo week. Dit was voor mij, relaxed, diepgang, rust, zeer 
prettig ervaren en heerlijk om buiten te zijn. 
 
Na 4 intensieve zen bijeenkomsten zie je de wereld om je heen scherper, de kleuren feller, 
de geluiden specifieker, en de geuren zijn meer uitgesproken. Ondanks dat de wereld in 
brand staat kijk je er kalmer naar, je kunt weer beter schuilen bij jezelf. 
Het is een aparte ervaring om in de rooftop Zendo te zitten. Al het lawaai om je heen, terwijl 
jij “alleen maar” hoeft te zitten. En in het weekend het gekwetter van de vogels. Ik vind het 
wel wat hebben daarboven in de kou. 
Groet Lidewijde 
 
Mijn ervaring:  
Samen met andere zen-beoefenaars de dag starten in stilte, in de buitenlucht geeft een 
boost aan het dagelijks zen beoefenen. Zeer de moeite waard om uit te proberen. 
Groet Nicolette  

De Zendoweek heb ik ervaren als een ware stadsseshin. De extra vroege ochtenden op het 
dak nodigden mij uit om de rest van de dag met meer aandacht door te brengen; tussen het 
werken door op tijd even rust, gezond eten, in beweging en op tijd naar bed. 
De Rooftop was heerlijk vooral met het frisse maar mooie lenteweer. 
Dat we zondag voor de teisho binnen zaten voelde voor mij als een heerlijk verwarmend 
cadeau, vooral ook om te mogen luisteren naar jouw inspirerende verhalen. 



En zo de dagen na de Zendoweek kan ik nog erg nagenieten van deze intense, pittige en 
bijzondere week. Een echte aanrader voor iedereen die toe is aan wat extra oefening.  
Groetjes Susanne 
 
Ik ben alleen de zondagochtend geweest. Ik vond het gesprek over “op reis gegaan” heel 
interessant. Ook vind ik de rust waarmee wordt gesproken bijzonder prettig. Niet van die felle 
discussies, maar meer een gedachtenuitwisseling en een luisteren naar elkaar. 
Wat de rooftop zendo betreft: niet echt mijn ding vanwege het verkeerslawaai, tevens vind ik 
de trap af bijna killing, maar dat kan door mijn leeftijd komen. 
Groet Alice 
 
Vroeg uit de warme veren. Op de fiets. Vogels en de stilte. En de kou op mijn snoet. En de 
stilte in de stad. Om 8 uur in de stad een koffie drinken,'comme les parissiennes'. Leuke 
bubbel. Kortom: ontluiken en weer open gaan voor inspiratie.  
Dank jullie allemaal voor alles. 
Astrid 
 
 


