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 Bankje op Landgoed Eerde
 

Wie vanaf nu in de buurt van Ommen de wandelroute ‘In de voetsporen van Krishnamurti’
loopt, zal op Landgoed Eerde een mooi bankje tegenkomen met daarop een uitspraak van
Krishnamurti uit The Book of Life:

"hoe meer je naar alles luistert, hoe groter de stilte is"



De Stichting Krishnamurti Nederland heeft dit bankje in samenwerking met
Natuurmonumenten laten plaatsen zodat ook iets van Krishnamurti’s uitnodiging tot
onderzoek in deze inspirerende, natuurlijke setting te vinden is. Op een plek waar zich een
deel van Krishnamurti’s leven heeft afgespeeld.

Meer informatie over deze geschiedenis en de wandelroute is te vinden op de website
www.krishnamurti-in-ommen.nl  

 

 

Online presentaties
 

De beperkende maatregelen vanwege corona het afgelopen jaar hebben ook invloed gehad
op de activiteiten van de SKN. Daardoor heeft onze geplande onderwijsdag bijvoorbeeld
geen doorgang kunnen vinden. Door die omstandigheden zijn we min of meer gedwongen
ons te verdiepen in de online mogelijkheden om toch een en ander te organiseren. Daar
bleken ook weer nieuwe kansen te liggen en intussen hebben we twee mooie experimentele
online presentaties achter de rug. Deze vorm van bijeenkomen lijkt een blijvende aanvulling
op ons aanbod te worden. 

De eerste presentatie was half april 2021 en werd gegeven door Marina Kuyper over de
vraag ‘Wat is dialoog?’ Zij ging op een persoonlijke en verhelderende manier in op de
essentie van dialoog en de diverse vormen van dialoog. Daarna was er voor de ca 25
aanwezigen gelegenheid om in groepjes een dialoog te hebben, waarna er nog gelegenheid
was voor uitwisseling in de groep als geheel. De bijeenkomst werd door de deelnemers als
waardevol ervaren en er werd gevraagd om een vervolg. 

‘Laten we er stap voor stap op in gaan, geduldig, met een onderzoekende geest en een
onderzoekend hart’
J.Krishnamurti, The Urgency of Change 

Eind juni heeft Toon Zweers een interessante presentatie voor ons verzorgd, waarin hij
inging op de vraag ‘Wat is waarheid?’, een actueel thema in onze maatschappij. Naast dat

hij besprak hoe die vraag in de loop van de tijd in onze westerse traditie is gesteld, ging hij
ook in op de vraag ‘Waar stellen wij die vraag van waarheid eigenlijk? Hoever in ons eigen
innerlijke wezen moeten wij kunnen doordringen om die vraag zinvol te stellen?’ 

Voor het komende seizoen zijn we van plan om dergelijke presentaties vaker aan te bieden
en ook breder bekend te maken.



Overige initiatieven 
 

Javier Gomez Rodriguez geeft 24 – 26 september een online workshop over Krishnamurti’s
Notebook in samenwerking met de Krishnamurti Educational Centre of Canada. 
De workshop bestaat uit 3 online sessies van 90 minuten, waarvan de opnames naderhand
beschikbaar komen voor de deelnemers. 
Kosten voor deelname zijn $ 60,00 CAD .
Meer informatie en inschrijven voor de workshop via 
https://krishnamurti-canada.ca/events/krishnamurtis-notebook-2/ 

 

Bestuurswijziging
 

Na 6 jaar stopt Else van Erkel met haar secretariële werk voor de SKN en gaat zij het
bestuur verlaten. Zij was in de stichting een fijne, stabiele en ook nuchtere rots in de
organisatorische branding. Else blijft aan de zijlijn nog een aantal gerichte taken doen. Het

secretariaat is inmiddels overgenomen door Marianne Bellingwout, en verder zal Javier
Gomez Rodriguez zich het komende jaar als algemeen bestuurslid bij ons aansluiten.
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toegezonden.  

Wanneer u tevens ons blad In feite wilt ontvangen, gelieve uw adresgegevens aan ons door
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