
Vesak in Groningen, Vesak wereldwijd!

In het vipassana centrum Groningen vieren we elk jaar Vesak met de verschillende 
Boeddhistische groepen in Groningen. Vesak is de verjaardag, Verlichting en de 
sterfdag van de historische Boeddha. Dit jaar hebben Ayya Anopama, een non in de 
Theravada traditie die als onze gast sinds half maart in het centrum verblijft, en Riët 
Aarsse gezamenlijk de Vesak viering online inhoud gegeven. Beide vrouwen hebben 
een groot netwerk in een wereldwijde Sangha, onder andere via de “e Sangha” van 
het  Tilorien Klooster. Daardoor waren er onder meer een Litouwse en een 
Columbiaanse non, beiden studerend in nonnen Birma, een Nederlandse monnik die 
in een Thais woud mediteert, deelnemers uit Singapore, de India en Amerika en 
verschillende Europese landen. Dat gaf een inspirerende ervaring van onderlinge 
verbondenheid in een virtuele meditatiehal. De traditionele chanting voor het 
toevlucht nemen in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha werd gevolgd door 
contemplatieve interacties, ondersteund met Insight Dialogue. De richtlijnen van 
Insight Dialogue bleken een internationale taal, die het mogelijk maakte samen te 
contempleren over hoe Dhamma voor jou resoneert, hoe Sangha vorm krijgt. De 
kracht van dit samenzijn in al zijn diversiteit maakte diepe herkenning en uitwisseling 
mogelijk, er ontstond verbinding waarin we ons konden laven in vreugde en 
dankbaarheid over de Dhamma. 

Reacties van deelnemers die deelnamen:

Responses from participants:

For me then the Buddha is the seed within my heart which reminds me to aspire to 
attain full liberation. The Dharma is the Path of the Teachings handed down over 
time and is everywhere reflected back through the natural world. Nature tells me 
then that black follows blue, the opening and the closing of life every day. I humbly 
accept that my time is not infinite like the Buddha’s for I will, soon pass away in the 
blink of an eye. Being thus in nature reminds me too of my true nature within, in its 
purest form of unknowingness. The Sangha I seek around me for they are to me a 
million beautiful flowers of every colour and hue. Some are tightly closed buds 
awaiting the warmth and sunshine of a fellow seeker to wake them up. Some are now
in full bloom and I often see this in the shining faces of the Ordained. Then there are 
the fallen flowers, the faded flowers, so beautiful are they in their fading away sure to
be born again from their seeds into the mighty oak or the tiny milkmaid flower in the
long, long grasses or as a million awakened beings.
(by C.F. Osadnik, Dorset UK)

Found home in Tilorien



found dhamma friends
in expression and quietness.

Hold you deeply Triple Gem
on the full moon of May
on the fulfilling Celebration of Vesak.

Brought these humble words of rejoice
with the sublime aspiration:
May we all be as light as haldi butterflies.

(by Lu S, La Ronda, Valdepares, Asturias, Spain)

Voor een interview voorafgaand aan Vesak van Ayya Anopama en Ank Schravendeel 
zie de downloadpagina: http://www.vipassana-groningen.nl/downloads


