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Vereniging |  Leerproject 
L.S. 

 

Op zondag 17 april en maandag 18 april 2022 (= Paasweekend) zal elke dag een videofilm 

(alleen Engels ondertiteld) te zien zijn van een volledige toespraak door J. Krishnamurti. Het is 

mogelijk om aan één dan wel aan beide bijeenkomsten deel te nemen. Na afloop van de 

toespraak is er gelegenheid tot een nagesprek. 

 

Programma 
 

Zondag, 17 april 2022. 

14.30 – 18.00 uur 

Aanvang toespraak: 15.00 uur 

73 min.  

Spreker: J. Krishnamurti. 

Onderwerp: 

Het geheel van menselijk 

bewustzijn waarnemen; 

Leven; Dood; Het Einde van 

Lijden. 

 

Locatie *) 

Besant Hall 

ITC 

Meentweg 9 

1411 GR  Naarden  

 

Maandag, 18 april 2022. 

9.30 – 13.00 uur 

Aanvang toespraak: 10:00 uur 

82 min.  

Spreker; J. Krishnamurti 

Onderwerp: 

Samenvatting van voorgaande 

toespraken waarna verder 

wordt ingegaan op nog andere 

dingen zoals (psychologische) 

Tijd, Ruimte, Meditatie en 

meer. 

 

Locatie *) 

Besant Hall 

ITC 

Meentweg 9 

1411 GR  Naarden  

*) International Theosophical Centre. Alleen als de postcode – 1411 GR - van de locatie in de Routeplanner 

wordt ingevoerd, komt men bij de juiste ingang van het ITC-terrein; invoer van ‘Meentweg’ brengt je namelijk 

op een geheel andere plek ergens achteraf. 

 

Kosten 

1. Dagbijeenkomst 

Vrije toegang 

2. Overnachting (1-persoonskamer; vegetarische maaltijden) 

Aankomst zo 17 april: vanaf 13.00 uur, na de lunch 

Vertrek ma 18 april: na de lunch 

€ 86,00 per persoon 

 

Betaling (graag o.v.v. datum)  

IBAN-code: NL79 INGB 0005 5082 95 | BIC-code: INGBNL2A  

t.n.v. Vereniging Leerproject, Nijenbeekseweg 8A, 7383 BD  Voorst 

 

Als je bijeenkomsten rondom het werk van J. Krishnamurti extra wilt ondersteunen, dan is 

een financiële bijdrage hiervoor van harte welkom. 
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We beseffen dat het erg kort dag is dat je deze aankondiging ontvangt. Toch vinden wij het 

belangrijk de bijeenkomst niet uit te stellen; in de realiteit van alledag zijn er alsmaar vragen 

die bij ieder serieus mens, wereldwijd, opkomen; vragen die steeds opnieuw urgent en 

dwingend zijn. Om in termen van Krishnamurti te spreken: 

 

“De meesten van ons beleven wel iets smartelijks – misschien is onze 

gezondheid niet wat die wezen moet of is er iets mis met onze kinderen; of 

misschien zal het ons nooit lukken zo intelligent te zijn als die of die; of we 

ervaren de smart van het sterven van een geliefd iemand – de smart over 

de duizenden die in een oorlog gedood zijn. En wat kan één mens, wat kun 

jijzelf doen of laten, om daar een eind aan te maken?” 

 

Het is mooi dat het mogelijk is om elkaar binnenkort rechtstreeks (in-person) te kunnen 

ontmoeten en spreken. Graag nodigen we je daarom hiermee uit om met ons deel te nemen 

aan deze eerste bijeenkomst van het Leerproject in 2022. 

 

Voor de goede orde zien we je aanmelding – liefst per e-mail aan hzz.pj@xs4all.nl – zo spoedig 

mogelijk tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jacomijn Werkman, voorzitter 

Martijn van der Wal | secretariaat@verenigingleerproject.nl | +31 (06) 19 40 96 04 

Peter Jonkers | hzz.pj@xs4all.nl | 06 27 4578 37 

 

www.verenigingleerproject.nl 

 

 
 
P.S. 

Corona is niet weg. Onderstaande adviezen van de Rijksoverheid helpen nog steeds om besmetting te 

voorkomen. Hiermee bescherm je jezelf, je familie, vrienden en anderen. En houd je rekening met de mensen 

die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van anderen. 
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