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Hierbij een korte tussentijdse nieuwsbrief. Het is een ‘special’ 
over de sesshin in december op de nieuwe locatie in Postel. Deze 
dient als kennismaking met de Norbertijnenabdij, om al wat in de 
stemming te komen en ook als oproep aan iedereen die meewil om 
zich op korte termijn in te schrijven (graag vóór 17 oktober a.s., via 
de website, of bij Marli Lindeboom per e-mail info@zenrotterdam.
nl of telefoon 06-43808115). Hopelijk tot ziens in Postel!
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Om alvast kennis te maken met de nieuwe plek voor 
onze Sesshin in december hierbij een speciale Sesshin 
nieuwsbrief met informatie en foto’s.

Nadat we jaren tot volle tevredenheid van velen in Zin in Vught 
geweest zijn voor de Sesshin, werd helaas de korting ingetrokken, 
waardoor Zin veel duurder werd. Omdat er al aangegeven was 
door Sangha leden dat het als te duur ervaren werd, is een drietal 
mensen uit het bestuur intensief op zoek gegaan om een nieuwe 
plek te zoeken, met een goede sfeer, en betaalbaar. 
Die hebben we naar onze mening gevonden in België, vlak over de 
grens onder Tilburg.

Een prachtig Norbertijnen klooster, waar een vleugel –de 
‘Gastenvleugel’– geheel tot onze beschikking staat. 

Weliswaar wordt het soberder, want we hebben op onze 
eenpersoonskamers alleen maar koud water en geen toilet 
(douches en toiletten op de gang), maar we hebben veel 
wel: grotere kamers voor Nico en Gretha, een ruimte die als 
Zendo wordt ingericht, een eetzaal, een keuken, een zitkamer, 

een zitkamer met bar (voor de na–sesshin borrel), een ruimte 
voor lichaamsoefeningen, een kapel en een mooie kloostertuin, 
mogelijkheden om te wandelen rondom het klooster en in de buurt, 
een kloosterwinkel, en restaurants naast en tegenover het klooster 
evt. voor aanvang of na afloop van de Sesshin.

Omdat we te gast zijn in een Norbertijnenklooster wordt er wel van 
ons verwacht, dat velen van ons eenmaal per dag een dienst van de 
Norbertijnen bijwonen. We hebben gekozen voor het Vesper, van 18.00 
tot 18.30 uur. We hebben de paters ook uitgenodigd om een keer bij 
ons te komen ‘zitten’.

Se
ss

hi
n:

 10
 (o

f 1
1) 

t/
m

 13
 d

ec
em

be
r 2

00
9



3

Praktische info: Norbertijnenabdij Postel
 Abdijlaan 16
 2400 Mol
 België
 www.abdijpostel.be
n.b.: niet per openbaar vervoer te bereiken. Te zijner tijd onderling afstemmen i.v.m. meerijden.

 

De sesshin is onder leiding van Nico Tydeman en Gretha Aerts. Het 
programma start op donderdagavond om 19.00 uur en eindigt op 
zondagmiddag om 15.30 uur. Mocht je (echt) geen 4 dagen kunnen 
komen dan kun je meedoen vanaf vrijdagavond.

Aanmelding is mogelijk via de website (www.zenrotterdam.nl, 
onder ‘Overige activiteiten’) of bij mij per e-mail (info@zenrotterdam.
nl) of telefonisch (06-43808115) en dient bij voorkeur plaats te vinden 
vóór 17 oktober 2009.

De sesshin is alleen toegankelijk voor (oud-) sanghaleden van 
Zengroep Rotterdam. 

Deelnemers aan een doorlopende avondgroep in het najaar van 
2009 zullen voorrang krijgen bij het toewijzen van plaatsen. Na 
17 oktober zullen eventuele nog beschikbare plaatsen aan oud-
sanghaleden worden toegewezen.

Gedetailleerde informatie wordt enkele weken van te voren 
toegezonden aan deelnemers.

Marli Lindeboom
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