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Online Presentatie
 

Om wat voor cultuur vraagt deze tijd? Dat is de vraag die Toon Zweers zal belichten in de
komende online presentatie op vrijdagochtend 24 maart:
 

Krishnamurti had het over het creëren van ‘een nieuwe cultuur’, een nieuwe ‘aanpak’ voor hoe we
het gezamenlijke leven vormgeven. Zo’n culturele vernieuwing, zei hij, kan alleen komen vanuit
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het religieuze. In de dagelijkse omgang met elkaar is deze vraag relevant – binnen ons gezin en
de werkplek, maar ook binnen Krishnamurti kringen en onze dialooggroepen.
Is het voldoende om een nieuwe set normen en waarden aan te nemen? Of moeten we het hele
begrip van cultuur anders gaan invullen? En wat betekent het precies als we zeggen dat een
cultuur in essentie religieus is?
Ik wil een voorstel doen voor hoe zo’n cultuur er in de praktijk uit zou kunnen zien en wat er voor
nodig is om deze te creëren.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 12.00 uur.
Toon zal een presentatie geven van ongeveer een half uur tot drie kwartier, waarna er
gelegenheid is tot dialoog in groepjes van maximaal 4 personen. Als je wilt deelnemen kun je je
aanmelden bij het secretariaat van de SKN door een mail te sturen naar info@krishnamurti.nl . In
verband met de planning hierbij graag even aangeven of je wel of niet wilt deelnemen aan de
aansluitende dialoog. Het maximum aantal deelnemers voor deze ochtend is 30.

Na aanmelding krijg je een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd voor deze ZOOM
bijeenkomst.

 

Elke 4e donderdag van de maand Open Middag KDSC
 

Intussen zijn we in de gelegenheid om de deur van het Krishnamurti Documentatie en Studie

Centrum in de Athenaeum Bibliotheek in Deventer elke 4e donderdag van de maand ‘s middags
tussen 14.00 en 16.00 uur open te zetten voor wie er eens wil binnenlopen.
Alle informatie over deze open middagen kun je vinden op onze website onder Activiteiten –
SKN, waar je de link vindt naar de betreffende webpagina:
https://www.krishnamurti.nl/activiteiten/regio/2-uncategorised/109-kdsc

 



Hulp bij Instagram & TikTok gevraagd
 

De Foundation in Engeland is al een tijdje actief op Instagram en TikTok. Ook voor de SKN is het
belangrijk via deze wegen het contact met jongere generaties te vinden.

Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die deze accounts voor ons kan opzetten en er met enige
regelmaat datgene op kan posten waar we in gezamenlijk overleg op uitkomen.

Neem voor vragen of meer informatie graag contact op met Marianne Bellingwout via
info@krishnamurti.nl
 

Het volledige programma is op te vragen door een mail te sturen naar het secretariaat van de
SKN: info@krishnamurti.nl , of rechtstreeks naar Claire Dufour via het mailadres hierboven:
claratolo@gmail.com
 



Sinds kort is de Krishnamurti Foundation Trust website ook in het Nederlands beschikbaar voor
wie daar de voorkeur aan geeft. In het geboden keuzemenu kun je hiervoor kiezen, hierbij de
directe link naar dat deel van de website: https://kfoundation.org/l/nl/

 

Bestuursmededeling
 

Javier Gómez Rodriguez heeft na een jaar besloten officieel toe te treden als algemeen
bestuurslid van de SKN. Zijn uitgebreide kennis van het gedachtegoed van Krishnamurti en zijn
bijdragen aan de vormgeving daarvan in de praktijk vormen een waardevolle aanvulling.



Het SKN bestuur bestaat daardoor nu uit zes personen.
 

Facebook SKN Website SKN YouTube Video

Colofon

De Nieuwsbrief (digitaal) wordt op verzoek periodiek (gratis) aan belangstellenden toegezonden.
 

Wanneer u tevens ons blad In feite wilt ontvangen, gelieve uw adresgegevens aan ons door te
geven. Voor alleen de Nieuwsbrief is uw emailadres voldoende.

Tip: In de digitale Nieuwsbrief kunt u doorlinken!

Uitgave
Stichting Krishnamurti Nederland 
Sterkenburg 77
4901 WC Oosterhout nb

Website
www.krishnamurti.nl        

Secretariaat
Marianne Bellingwout, info@krishnamurti.nl , 0616760407

Penningmeester
Sebastiaan van Nooten, pm@krishnamurti.nl ,070-3561619

Afdeling Media
Toon van Gaal (boeken; webmaster),media@krishnamurti.nl , 085-8785643

ING bankrekening op naam van Stichting Krishnamurti Nederland te Den Haag
IBAN code: NL18 INGB 0001 2677 77

Triodos bankrekeningnummer
IBAN code:  NL35 TRIO 0338 5728 64

De Stichting heeft de ANBI status; uw eventuele gift is bijgevolg aftrekbaar bij de aangifte voor de
inkomstenbelasting.  
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