
Voorjaarsprogramma 
2023

Jewel Heart
Tibetaans boeddhisme
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alle mensen, is 
dat een immense 
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IIn dit boekje vind je een overzicht 
van het voorjaarsprogramma 
2023 van Jewel Heart Nederland. 

Jewel Heart is een internationa-
le organisatie in de rijke traditie 
van het Tibetaans boeddhisme 
en is erkend door Z.H. de Dalai 
Lama. Jewel Heart heeft centra 
in Nederland, Amerika en Malei-
sië. Haar grondlegger en inspi-
rator is Kyabje Gelek Rimpoche, 
die ons een omvangrijke erfenis 
aan lessen, boeken en transcrip-
ten heeft nagelaten. De nieuwe 
leraren, Chungtsang Rinpoche en 
Demo Rinpoche bouwen daar ie-
der op hun eigen wijze op voort. 
 
Het boeddhisme heeft zich altijd 
beziggehouden met het vinden 
van antwoorden op levensvragen. 
In ons centrum is dat niet anders. 
Wij bieden een ruime keuze aan 
cursussen en meditatie, waar-
mee we op heldere en vreugde-
volle wijze antwoorden kunnen 
vinden op onze levensvragen. 
In Jewel Heart gebeurt dat van-
uit het Mahayana boeddhisme.  
 

Ons volledige en actuele aanbod 
van lessen door leraren, cursus-
sen, verdiepingsgroepen en retrai-
tes vind je op: www.jewelheart.nl. 
 
Jewel Heart is gevestigd aan de 
Hatertseveldweg 284 in Nijmegen. 
Je bent van harte welkom om ons 
centrum te bezoeken! We hopen je 
daar te begroeten.

http://www.jewelheart.nl
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Regelmatig geven er leraren les 
in Jewel Heart. Jonge leraren 
als Chungtsang Rinpoche en 

Demo Rinpoche. Voor dit voorjaar 
zijn er nog geen lessen gepland. 
Wanneer dat wel het geval is, stel-
len we je daarvan op de hoogte 
via onze Sanghamail. En op onze 
website kun je altijd de laatste in-
formatie vinden. Houd die dus in 
de gaten. Je kunt je ook gratis en 
vrijblijvend aanmelden voor onze 
sanghamail via info@jewelheart.nl.  

Lessen van Leraren

Demo Rinpoche

Chungtsang Rinpoche

mailto:info@jewelheart.nl


‘Onze geest heeft 
geen beperking.  
Het is ons 
eigenbelang dat ons 
beperkt.’
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De vraag hoe ons leven be-
vredigend vorm te geven, is 
er een van alle tijden. ‘Hoe 

gaan we op een prettige manier 
om met onze relaties, hoe ontwik-
kelen we een liefdevolle verhou-
ding met onszelf? Hoe kunnen we 
een zinvol leven leiden?’
Het Tibetaans boeddhisme geeft 
ons handreikingen over deze vra-
gen. Ze helpen ons beter te begrij-
pen waarom het leven soms stroef 
verloopt, hoe daar goed mee om 
te gaan en vooral hoe vanuit een 
dieper gevoel van geluk te kunnen 
leven.
We maken gebruik van het boek: 
‘Voor de dood niet bang’ van Gelek 
Rimpoche, waarin hij schrijft over 
thema’s als: gehechtheid en liefde, 
reïncarnatie en karma, compassie 
en wijsheid. Deze plaatst hij in een 
hedendaagse context, waardoor 
wij kunnen onderzoeken hoe die 
van betekenis zijn in ons leven. 
In deze cursus besteden we ook 
uitgebreid aandacht aan verschil-
lende vormen van meditatie zoals: 
aandachtmeditatie en mindful-
ness, concentratie- en analytische 
meditatie en visualisatie. Stude-
ren, analyseren en mediteren is de 
beproefde boeddhistische metho-
de om ons spiritueel te ontwikke-
len. In deze cursus staan we stil bij 
deze drie stappen, die we ook zul-
len beoefenen. Op deze wijze ver-

binden we de aangereikte kennis 
met ervaringen in ons eigen leven. 

Voluit leven! 
Kennismaken met het Tibetaans boeddhisme

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Olga Jans en Eline 
Rinchen Dorjee-Weiman
Data: vanaf 30 jan. t/m 3 juli. 
Wekelijks, uitgez. schoolvakanties/ 
feestdagen
Tijd: maandag 19.30-21.30 uur 
Eigen bijdrage: uit ledenbijdrage; 
niet-leden: donatie naar 
draagkracht. Deze is kostendekkend 
vanaf € 200 excl. boek.
Aanschaf boek: ‘Voor de dood niet 
bang’ van Gelek Rimpoche te leen of 
te koop bij Jewel Heart.
Opgeven vóór 16 januari via  
info@jewelheart.nl. o.v.v. Voluit 
Leven! 
Eerste les gratis kennismaken

KENNISMAKEN EN MEDITATIE 



‘Ontevredenheid 
is een geschenk 
van het ego; 
tevredenheid het 
geschenk van de 
Boeddha.’
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De Kracht van Tibetaanse 
Meditatie

MEDITATIE

Het Tibetaans boeddhisme 
staat in een eeuwenoude 
traditie en kent een rijkdom 

aan meditatietechnieken. In deze 
cursus maak je kennis met ver-
schillende vormen daarvan.

De basis van alle meditaties is de 
kracht van aandacht (concentratie-
meditatie). Compassie is de sleutel 
naar geluk en daarom vormt bin-
nen het Tibetaans boeddhisme 
ook mediteren op compassie een 
belangrijk onderdeel van het spi-
rituele pad. Via analytische medi-
tatie zullen we diverse levensthe-
ma’s onderzoeken. Daarnaast 
maak je ook gebruik van de kracht 
van je verbeeldingsvermogen in vi-
sualisatie meditatie.

Al deze meditatievormen samen 
kunnen ons helpen om onze in-

nerlijke stabiliteit en onze compas-
sie voor onszelf en voor onze me-
demens te versterken. Samen met 
een meer realistisch begrip van 
onszelf en de wereld om ons heen, 
zal dit ons helpen om in contact te 
komen en blijven met onze ware 
(boeddha) natuur.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Fons Aranda 
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: 17, 31 jan; 7, 28 feb; 7, 21, 28 
mrt; 4 april 2023
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht. Deze is kostendekkend 
vanaf € 100. 
Opgeven vóór 3 januari via:  
info@jewelheart.nl o.v.v. Tibetaanse 
Meditatie 
Eerste les gratis kennismaken
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In deze cursus richten we ons op 
‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’, 
een tekst van Lama je Tsongk-

hapa (1357-1419), de grondlegger 
van de Gelukpa traditie binnen het 
Tibetaans boeddhisme. Wij volgen 
het commentaar daarop van Gelek 
Rimpoche, oprichter en inspirator 
van Jewel Heart. 

Tsongkhapa beschrijft in dit werk 
de essentie van het pad naar ver-
lichting in drie hoofdzaken. Als 
eerste: de wens naar bevrijding 
van ons eigen lijden. We onderzoe-
ken wat hij met lijden bedoelt en 
of en hoe we dat kunnen herken-
nen in ons eigen leven. De tweede 
hoofdzaak is de wens dat ook an-
deren vrij worden van ongemak en 
lijden. We ontdekken hoe compas-
sie ons daarbij kan helpen. De der-
de hoofdzaak gaat over wijsheid. 
We onderzoeken de werkelijkheid, 
zoals we die ervaren. Is die wel zo-
als wij hem bezien? Wat doet onze 
zienswijze met ons en hoe kunnen 
we op een andere manier naar 
onszelf en anderen kijken?

Om aan de cursus mee te doen, 
is het wenselijk dat je een kennis-
makingscursus in het Tibetaans 
boeddhisme hebt gevolgd. Mocht 
je twijfelen of deze cursus geschikt 
voor je is, neem dan contact op 
met: dct@jewelheart.nl.

BASISCURSUS

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Carel Weevers en  
Karin Landsbergen 
Plaats: Jewel Heart
Data: tweewekelijks vanaf  
14 februari tot 27 juni, niet in 
schoolvakanties
Tijd: dinsdag 19.30-21.00 uur. 
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage; 
niet leden donatie naar draagkracht. 
Deze is kostendekkend vanaf € 225, 
excl. boek.
Aanschaf boek: The Three 
Principles, Extensive Commentary  
€ 20 verkrijgbaar via Jewel Heart
Opgeven vóór 1 februari via:  
info@jewelheart.nl. o.v.v. De Drie 
Hoofdzaken
Eerste les gratis kennismaken.

De Drie Hoofdzaken van het Pad 
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BASISCURSUS

Odyssee naar vrijheid
De wens naar vrijheid en bevrijding

Dit voorjaar gaat er weer een 
nieuwe groep van start met 
de ‘Odyssee naar vrijheid’. 

Het volgen van deze training legt 
een goede basis voor het gaan van 
het spirituele pad in het Tibetaans 
boeddhisme. Het gelijknamige 
transcript van Gelek Rimpoche is 
hierbij onze leidraad. 

Hij legt daarin op een duidelijke 
en gestructureerde manier uit hoe 
ons handelen wordt bepaald door 
de patronen van onze geest. Ge-
lek Rimpoche geeft ook aan hoe 
we die gewoontepatronen kunnen 
veranderen, waardoor we op een 
vrijere manier kunnen omgaan 
met ons leven en de dingen die 
daarin gebeuren. 

Daarnaast geven de 64 stappen 
van de ‘Odyssee naar vrijheid’ een 
structuur voor (dagelijkse) beoefe-

ning. De cursus en het transcript 
zijn als een Odyssee: een uitda-
gende en transformerende tocht 
met omzwervingen en leerzame 
ervaringen. Het is een zoektocht 
naar onze ware aard van vreugde 
en liefdevol aanwezig zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Roland Driebergen
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: wekelijks vanaf 6 feb. 
2023, uitgez. schoolvakanties en 
feestdagen
Tijd: maandag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage; 
niet leden donatie naar draagkracht. 
Deze is kostendekkend vanaf € 235. 
Excl. boek Odyssey to Freedom, via 
Jewel Heart verkrijgbaar à € 18. 
Opgeven vóór 23 januari via:  
info@jewelheart.nl o.v.v. Odyssee 
Eerste les gratis kennismaken



‘Kom tot rust. Laat 
je negativiteit los. 
Maak jezelf zachter 
en vriendelijker.’
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Delam, het soepele pad

VERDIEPEN

De meditatieve vorm van Lam-
rim wordt Delam genoemd, 
het zachte, soepele en ge-

makkelijke pad. Het is gebaseerd 
op een klassieke tekst, geschreven 
door de derde Panchen Lama.

Beoefening van Delam geeft een 
multidimensionale beleving die 
ons kan helpen om onze door 
angst en verwarring gecreëerde 
begrenzingen op een rustige wijze 

te doorbreken. Haast ongemerkt 
zullen onze belemmerende emo-
ties hun kracht verliezen en meer 
behulpzame gedachten en acties 
opkomen.

We zullen door middel van medi-
taties maximaal gebruik maken 
van de helderheid, compassie en 
kracht van verlichte wezens en van 
onze eigen leraren. Daarmee krij-
gen we toegang tot direct weten 
en stabiliteit van onze geest. We 
onderzoeken en ervaren hoe deze 
kwaliteiten bruikbaar zijn in ons 
dagelijkse leven.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Karin Wilbrink en  
Ron Twisk
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: vanaf 10 januari, tweewekelijks
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur
Bijdrage in de kosten: via 
ledenbijdrage (exclusief transcript) 
Benodigde ervaring: basiskennis 
van de Drie hoofdzaken van het Pad, 
Odyssee en/of Lamrim.
Opgeven vóór 2 januari via:  
info@jewelheart.nl o.v.v. Delam
Eerste les gratis kennismaken. 
Mensen die in de herfst hebben 
meegedaan en willen doorgaan, 
wordt verzocht zich opnieuw in te 
schrijven.
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De motivatie om ons spiritu-
eel te ontwikkelen begint 
vaak met de wens om zelf 

gelukkig te willen zijn. We kunnen 
deze motivatie echter uitbreiden 
met de intentie om ook het welzijn 
van alle levende wezens te willen 
vergroten. Dit past binnen de tra-
ditie van het Mahayana boeddhis-
me, dat in Jewel Heart wordt on-
derwezen.

In deze jaarcursus trainen we van-
uit deze motivatie onze geest en 
verfijnen we onze aandacht en 
kalmte. We beoefenen afwisse-
lend Shamatha (concentratie) me-
ditatie, aangevuld met Vipassana 
(inzicht) meditatie op basis van 
analytische meditatie én Mahamu-
dra meditatie (de natuurlijke staat 
van de geest). Binnen een steeds 
terugkerende cyclus van deze drie 
vormen, ontwikkelen we innerlijk 
meer balans en harmonie, opdat 
dit ook ten goede mag komen aan 
anderen.
De bijeenkomsten vinden plaats 
binnen een Tibetaans boeddhisti-
sche context, maar zijn open voor 
iedereen, ongeacht je spirituele of 
religieuze achtergrond. De groep 
kent vaste deelnemers, maar is 
ook geschikt om af en toe een 
avond mee te doen. Hoewel het 
een jaarcursus betreft, is het mo-
gelijk om in te stromen wanneer je 

maar wilt. Ervaring met meditatie 
is sterk aanbevolen

MEDITATIE

Shamatha meditatie 

PRAKTISCHE GEGEVENS
Begeleiding: Ine Albers 
Plaats: live in Jewel Heart (tussen  
22 jan en 18 feb echter alleen online) 
en online 
Data: vanaf 11 januari wekelijks op 
woensdag 
Tijd: van 19.45-21.15 uur
Donatie: naar draagkracht. Vanaf 
€ 10,00 per avond is je donatie 
kostendekkend. Overmaken op 
IBAN: NL95 INGB 0005 7122 89 
t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Shamatha 
+ datum. Het is ook mogelijk per 
maand te betalen. Dan is een 
donatie kostendekkend vanaf € 35 
per maand. 
Opgeven vóór 2 januari via het 
secretariaat. Online aanmelden tot 
woensdag 14.00 uur. Je ontvangt 
dan een link. Inloggen vanaf 19.30 
uur.
Eerste les gratis kennismaken 
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Verlang je naar diepe ont-
spanning en rust? Wil je je 
gezond en fit voelen? Zoek je 

een manier om minder in je hoofd 
te leven en je hart te openen? 
Maak dan kennis met Kum Nye Ti-
betaanse Yoga! 

Kum Nye is geworteld in Oosterse 
medische en meditatieve tradities 
met een diep inzicht in de wissel-
werking tussen geest, lichaam, 
adem en zintuigen. Kum Nye oe-
feningen bestaan uit bewegingen, 
houdingen, ademhalingstechnie-
ken, meditaties en vormen van 
zelfmassage.
De lichaams- en ademhalingsoe-
feningen helpen je bij het (her-)
ontdekken van gevoelens en ge-
waarwordingen in je lichaam. Zelf-
massage en bewegingsoefeningen 

stimuleren subtiele energieën die 
helpen om lichaam en geest te in-
tegreren. Strekoefeningen bren-
gen een diep gevoel van ontspan-
ning teweeg op fysiek, mentaal en 
energetisch niveau.
Dit gebeurt heel rustig, zodat je 
alle tijd hebt om je bewust te wor-
den van wat je voelt. Je hoeft niets 
onder woorden te brengen. Het 
voelen heeft eerder een ‘smaak’, 
die je in stilte leert ‘proeven’. Zon-
der er een oordeel over te hebben 
of aan jezelf te vertellen wat er ge-
beurt, leer je direct contact te ma-
ken met je ervaringen.

Kum Nye Tibetaanse Yoga
Lichaam en geest ontspannen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Hanneke van Bakelen
Plaats: live in Jewel Heart en online 
(let op: verschillende tijden)
Data: wekelijks vanaf 10 jan. t/m  
30 mei behalve 28 febr. en 2 mei
Tijd: dinsdag 10.30-12.00 uur live en 
online 19.00-20.30 uur 
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht. Kostendekkend vanaf 
€ 190. 
Opgeven vóór 27 december a.s. via 
info@jewelheart.nl o.v.v. Kum Nye + 
aangeven live of online  
Eerste les gratis kennismaken.
Als het vanwege Covid-19 niet mogelijk 
is om fysiek bij elkaar te komen, 
dan worden beide cursussen online 
gegeven.

YOGA



‘Ware liefde is vrij 
van gehechtheid, 
jaloezie en haat. 
Ware liefde 
respecteert en eert 
iedereen.’
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MEDITATIE

Open meditatie avonden 
Je geest tot rust brengen

Met deze open meditatie 
avonden sluit je de werk-
week af met meditatie en 

stilte. Hierdoor kun je ontspannen 
en fris aan je weekend beginnen. 
Zowel de beginnende als de meer 
gevorderde beoefenaar is van har-
te welkom.

We beoefenen verschillende soor-
ten meditaties zoals: aandacht-
meditatie, mindful bewegen en 
visualisaties. Op deze avond kun 
je letterlijk ‘op adem’ komen en je 
geest tot rust brengen.

Aan deze activiteit kun je per keer 
meedoen.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Begeleiding: senior studenten Jewel 
Heart
Plaats: live in Jewel Heart
Data: wekelijks vanaf 6 januari 2023, 
uitzonderingen zie website.
Tijd: elke vrijdag van 20.00-21.00 
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Aanmelden: niet nodig, 
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht in donatie box ter 
plekke of overmaken op NL95 INGB 
0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. 
Open meditatie + datum. Je donatie 
is kostendekkend vanaf € 7,50 
per avond en vanaf € 25 als je per 
maand doneert. 
Mocht het vanwege Covid-19 niet 
mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, 
dan worden de avonden online 
gegeven. In dat geval kun je je donatie 
overmaken.
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MEDITATIE

Meditatiedagen 

Vier keer per jaar is er op zon-
dag een meditatiedag. We 
richten de aandacht vooral 

op het lichaam en de adem. We 
doen dit door bodyscan, oefenin-
gen in mindful bewegen, zit- en 
loopmeditatie. We lunchen in stil-
te. Iedereen is van harte welkom. 
Je kunt deze dagen ook online vol-
gen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: senior studenten  
Jewel Heart
Plaats: Jewel Heart
Data: zondag 8 jan; 9 april; 2 juli 
2023
Tijd: 10.30-16.00 uur
Aanmelden: t/m vrijdag 16.00 
uur o.v.v. datum meditatiedag en 
aangeven Zoom of live. 
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht in donatie box ter 
plekke of overmaken op NL95 INGB 
0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. 
meditatiedag en datum. Deze is 
kostendekkend vanaf € 30. 
Voor ‘Zoomers’ via IBAN NL95 INGB 
0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. 
meditatiedag en datum.

‘Je bent  
zoveel meer,  
dan je denkt.’
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MEDITATIE

Meditatieweekend
Compassie voor lichaam, hart en geest

Wijsheid en compassie zijn 
in het boeddhisme de 
twee vleugels waarmee 

we ons op het spirituele pad kun-
nen ontwikkelen. Het beoefenen 
van compassie of mededogen 
maakt dat we gelijkmoediger in 
het leven kunnen staan. In dit 
weekend oefenen we ons in het 
ontwikkelen van compassie voor 
al wat is vanuit een open, zachte 
houding.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Begeleiding: senior studenten Jewel 
Heart
Plaats: Jewel Heart 
Data: weekend 20 en 21 mei 2023
Tijden: beide dagen 9.30-16.45 uur
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht. Deze is kostendekkend 
vanaf € 55. Als je meer wilt doneren, 
stellen we dat op prijs. Voor koffie/
thee wordt gezorgd. Neem wel je 
eigen lunch mee!
Info en aanmelden tot 6 mei 
via: info@jewelheart.nl o.v.v. 
Meditatieweekend mei 2023.
Mochten de omstandigheden daar 
aanleiding toe geven, dan wordt dit 
weekend online gehouden.



‘Wat is een goed 
mens? Iemand 
wiens geest niet 
wordt geleid door 
obsessie of haat. ‘
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MEDITATIE

Vredesmeditatie 

Voor zover het programma 
het toelaat, komen we iede-
re zaterdag bij elkaar om sa-

men te mediteren voor vrede en 
gezondheid voor iedereen. Te mid-
den van alle tumult om ons heen 
willen we het hoofd koel houden 
en ons hart warm. Dat vraagt om 
een open houding.

We brengen onze geest met be-
hulp van meditatie in balans en kij-
ken vol vreugde naar onze wereld. 
Als een moeder die stil geniet van 
de levensvreugde van haar kin-
deren en vol mededogen naar ze 
kijkt. Als Jewel-Heart sangha is het 
een fijn moment om onze beste 
wensen aan de wereld te geven.
Iedereen is van harte uitgenodigd, 
ook introducés zijn welkom. Na 
afloop is er gelegenheid om na te 
praten bij een kopje thee.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: senior studenten Jewel 
Heart
Plaats: live in Jewel Heart 
Datum: wekelijks op zaterdag
Tijd: 16.00-17.00 uur, inloop vanaf 
15.45 uur
Online meedoen? Geef je 
vrijdag voor 14.00 uur op via het 
secretariaat.
Aan deze activiteit kun je per keer 
meedoen. 
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Vrijwilligerswerk
Jewel Heart is een organisatie die 
drijft op de inzet van vrijwilligers. 
Alle taken en werkzaamheden zijn 
geclusterd in een aantal werkge-
bieden. Elk cluster heeft een coör-
dinator.
Als organisatie zijn we voortdu-
rend op zoek naar helpende han-
den. De werkzaamheden variëren 
van incidentele, concrete taken tot 
structurele werkzaamheden. Als je 
meer informatie wilt of je wilt aan-
melden, kun je dat doen via het se-
cretariaat.
Door de belangeloze inzet en vrij-
gevigheid van alle vrijwilligers 
kunnen we de kosten voor onze 
cursussen en activiteiten laag hou-
den.

Lidmaatschap
Als de kennismaking met Jewel 
Heart je bevalt, nodigen we je van 
harte uit om lid te worden.  Daar-
mee ondersteun je ons werk. Voor 
onze inkomsten zijn we afhanke-
lijk van inkomsten uit activiteiten, 
giften en de ledenbijdragen. Het 
lidmaatschap bedraagt € 30 per 
maand en voor een kleine beurs 
€ 20 per maand. 
Als tegenprestatie mogen alle le-
den aan twee cursussen per jaar 
gratis meedoen. Per cursus staat 
aangegeven voor welke cursussen 
dat geldt. Meer voordelen vind je 
op onze website onder de knop 
Organisatie. Jewel Heart heeft een 
ANBI status. Voor vragen kun je al-
tijd contact opnemen met het se-
cretariaat.

Vrijwilligerswerk en lidmaatschap



‘Tevreden 
zijn met wat 
je hebt, is 
het grootste 
cadeau dat je 
kunt krijgen.’ 



Gratis onze maandelijkse  
sanghamail ontvangen? 
Mail naar info@jewelheart.nl.  

Jewel Heart 
Hatertseveldweg 284
6532 XX  Nijmegen
info@jewelheart.nl
www.jewelheart.nl
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