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Zen Centrum Nijmegen stond ook in 2019 onder leiding van leraar Dick Butsugen sensei.
Hij werd daarin bijgestaan door zijn leerlingen Maarten Jurgens en Meike Oosterwijk.
In zaterdag 27 april ’19 vond de feestelijke opening plaats van de thuis zendo van
Maarten Jurgens. Deze werd onder ruime belangstelling ingewijd door Dick Verstegen,
sensei. Deze zendo doet dienst als dependance van Zen Centrum Nijmegen en kan
gebruikt worden voor starters bijeenkomsten en doorgaande groepen.
Het doel van de sangha is om een duurzaam Zen Centrum te worden in de traditie van de
White Plum Lineage die is gesticht door Maezumi Roshi.
Hiertoe vinden vier maal per week bijeenkomsten plaats van zengroepen. Deze
doorgaande groepen worden op maandag en dinsdag geleid door Dick Verstegen, sensei.
Op woensdag wordt de doorgaande groep geleid door Misha Beliën en op vrijdag door
Maarten Jurgens.
In de zomermaanden vindt zomerzitten plaats dat geheel geleid wordt door leden van
de sangha.
In de maanden oktober en november is Dick naar Nepal geweest. Ook in deze periode
zijn de doorgaande groepen geleid door leden van de sangha.
In 2019 waren er 12 belangstellenden voor het starterstraject. Het starterstraject is
deels vormgegeven middels individuele begeleiding in vijf bijeenkomsten; deels in
groepsbijeenkomsten van 10 sessies. Uiteindelijk hebben 8 mensen het starterstraject
doorlopen en zijn 4 deelnemers ingestroomd in een doorgaande groep.
Ter verdieping zijn een tweetal zenklassen georganiseerd. In mei 2019 was er een
zenklas over de Hartsoetra en in juni een zenklas over Dogen. Bij beide zenklassen
waren 8 deelnemers.
Verder zijn er twee zen zondagen georganiseerd met respectievelijk 7 en 10 deelnemers.
In mei was het thema van de zen zondag: Voorjaar. In december was het thema:
Ontroering en vergankelijkheid.
In 2019 hield Zen Centrum Nijmegen een weekendsesshin van 9 t/m 11 maart met 15
inschrijvingen. Het thema van deze sesshin was: De verademing.
Voor de zomersesshin van 14 t/m 18 augustus waren er 11 inschrijvingen. Het thema
van deze sesshin was: Sol lucet omnibus (De zon schijnt voor iedereen) Beide sesshins
werden gehouden in Kloosterhotel ZIN in Vught.
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In de loop van 2019 zijn er vanuit de sangha een zestal werkgroepen opgestart. Daarmee
is de participatie vanuit de sangha duidelijk toegenomen.
• De werkgroep PR heeft haar activiteiten uitgebreid naar diverse social media en
de onderlinge berichtgeving beter op elkaar afgestemd.
• De werkgroep rituelen heeft ervoor gezorgd dat in december 2019 gestart werd
met enkele nieuwe rituelen aan het begin van elke avond en dat er een speciale
bijeenkomst is georganiseerd met een service voor zieken en overledenen.
• De werkgroep samu was in de eerste helft van 2019 een keer per maand actief.
• In de zomer is er bij de zendo een bibliotheek in gericht met boeken van Dick die
geleend kunnen worden. De werkgroep bibliotheek regelt de uitleen en draagt
verder zorg voor de inrichting van deze bibliotheek.
• De werkgroep sesshin is vanaf het najaar 2019 actief en houdt zich bezig met de
voorbereiding, organisatie en PR van de sesshins die in 2020 plaats gaan vinden
op een nieuwe locatie, de Pauenhof in Sonsbeck, Duitsland.
• De werkgroep starterstraject wordt op dit moment nog door 1 persoon bemand
en krijgt vooralsnog ondersteuning van Dick Verstegen.
Zen Centrum Nijmegen organiseerde op 1 september 2019 een Meditatieconcert met
medewerking van de groep Sprezzatura waarbij 23 mensen aanwezig waren.
Op 2 november 2019 heeft ons Zen Centrum deelgenomen aan de Dag van Compassie en
daar informatie gegeven over Zen en de activiteiten van ons Centrum.
Eind november hebben Nico Tenko Roshi en zijn vrouw Joke Dajun Roshi onze sangha
bezocht. Bij deze gelegenheid was er ruim gelegenheid om hen vragen te stellen.
Het aantal leden op 31 december 2019 bedroeg 48 inclusief twee ‘buitenleden’. Helaas
hebben wij in 2019 van twee leden afscheid moeten nemen vanwege overlijden.
Het Bestuur is in 2019 drie keer bijeen geweest en op 21 september 2019 vond een
Algemene Ledenvergadering plaats.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
Dick Verstegen
voorzitter
Marijke Uil
secretaris
Peter Tacke
penningmeester
Maarten Jurgens
gewoon bestuurslid
Meike Oosterwijk gewoon bestuurslid
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