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Visie van de Internationale Graal

“We zijn een internationale beweging en gemeenschap van vrouwen uit 

verschillende culturen, van verschillende sociale achtergrond en leeftijd.

We vertrouwen op de Geest van God, Mysterie en Bron van Leven.

Wij zijn geroepen om de wereld duurzaam te maken, onze planeet te 

transformeren in een plek van vrede en rechtvaardigheid.

We erkennen dat we deel uitmaken van het geheel van de schepping; 

we streven ernaar om eenvoudig te leven en om zorg voor de hele 

aarde te verspreiden.

We zijn vastbesloten om uit te kijken naar tekens van hoop in een 

complexe wereld.

We worden gesterkt door de meelevende energie en het creatieve 

handelen van vrouwen.

De beweging, die ontstond in de katholieke traditie, is geworteld in het 

christelijk geloof en wordt uitgedaagd door de radicale roep van Jezus’ 

onderricht. Tegenwoordig zijn we vrouwen met verschillende religieuze 

tradities en begaan we verschillende spirituele wegen. We delen dezelfde 

Graalvisie. We erkennen dat in ieder van onze Graallanden, onze 

uitdrukking van geloof, religie en spiritualiteit onze eigen realiteit en 

cultuur weerspiegelen. We respecteren en erkennen deze verschillen.

Terwijl we de toestand van de wereld onder ogen zien en er het hoofd aan 

bieden, zijn we toegewijd aan het samen groeien en het leren van elkaars 

wijsheid, ervaring en spirituele zoektocht.”

Goedgekeurd door de Internationale Algemene Vergadering, Kleinmond, 

Zuid Afrika september 2011.

Voor meer informatie over de Graal, nationaal en 

internationaal, zie pagina 16 - 18.

1



Inhoudsopgave

Inspiratie-activiteiten

Spiegels voor de Ziel – lezingenreeks

De Bergrede – grondwet voor geluk Vr 30 sept

Hoe vrouwelijk is de filosofie? – lezingenreeks

Vrouwen in de Afrikaanse filosofie: waar zijn ze te vinden? Do 10 nov

Vrouwelijk boeddhisme in het Graalhuis

Boeddhistische ontmoetingsdag Utrecht Zo 25 sept

Meditatiedag met Adeline van Waning Zo 27 nov

Inspiratiedagen

Interreligieuze stiltedag Zo 30 okt

Meister Eckhart: de Godsgeboorte in de ziel Za 17 dec

Cursusaanbod

Schrijf-in-stilte-café Do 1 sept, 6 okt, 10 nov, 8 dec

Ruimte voor vrouwenkracht Do 22 sept, 20 okt, 24 nov

Compassiecirkel Woe 28 sept, 26 okt, 30 nov

Zingen vanuit je ziel Vr 14 okt, 9 dec

Mantrazang- en dans ‘Zo binnen, zo buiten’ Zo 13 nov

Zelfcompassiedag Za 19 nov

Sacrale dansdag ‘Herinner je het licht’ Za 10 dec

Open Zendo wekelijks

Graalactiviteiten

De kracht van de Keukentafel Vr 9 sept

De keukentafel op reis naar Rotterdam Vr 25 nov

Taalcafé voor migrantenvrouwen wekelijks

De Graal, nationaal & internationaal
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Inspiratie-activiteiten

De Graalbeweging Nederland volgt de spirituele tekenen van deze tijd op 

de voet, met steeds nieuwe initiatieven. De lezingenreeks ‘Spiegels voor de 

ziel’ geeft weer het woord aan interessante auteurs op levensbeschouwelijk 

vlak en dit seizoen start bovendien een nieuwe lezingenreeks ‘Hoe vrouwe-

lijk is de filosofie?’. Boeddhistisch leraar Adeline van Waning verzorgt een 

meditatiedag en er is opnieuw een Utrechtse ontmoetingsdag, beide onder 

de noemer van vrouwelijk boeddhisme in het Graalhuis. De inspiratiedag 

over een mysticus is dit seizoen gewijd aan Meister Eckhart.  Met een 

interreligieuze stiltedag hopen we voor het eerst de landelijke dag van de 

Stilte in het Graalhuis mee te vieren.

Spiegels voor de ziel – lezingenreeks

Onze ziel heeft voeding nodig om gezond te blijven, telkens weer. Gelukkig 

gonst het huidige levensbeschouwelijke landschap in Nederland van bedrij-

vigheid. Een stroom aan publicaties is het resultaat, zowel uit de meer 

traditioneel religieuze hoek als binnen het domein van nieuwe spiritualiteit 

of de verschillende wereldreligies. We doen een greep uit dit rijke aanbod 

en nodigen Hein Stufkens uit voor een inspirerende lezing over zijn 

nieuwste boek. 

De Bergrede – grondwet voor geluk

Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten

niet precies wat hen gelukkig maakt. Dat zei de

Romeinse filosoof Seneca al in de eerste eeuw.

Maar in diezelfde eeuw was er een leraar die

haarscherp wist wat een mens gelukkig maakt:

Jezus van Nazareth. In zijn beroemde Bergrede

heeft hij dat samengevat. Die Bergrede is een

revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen

velen heeft geïnspireerd, onder wie Tolstoj en

Mahatma Gandhi. Het is echter ook een tekst die

op grote weerstand stuitte. Op allerlei manieren

hebben theologen en machthebbers geprobeerd

de inhoud ervan onschadelijk te maken.
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In de Bergrede is de kern van de christelijke boodschap samengevat: het 

overstijgen van de ik-gerichtheid. Ook andere spirituele en filosofische 

tradities zeggen dat geluk alleen te vinden is waar de mens de beweging 

maakt van selfishness naar selflessness. Dat vraagt om een spirituele 

revolutie, die misschien in onze tijd urgenter is dan ooit.

Hein Stufkens is filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur van tal van boeken 

op het grensvlak van filosofie, religie en dieptepsychologie. Hij woont en 

werkt in het bezinningscentrum La Cordelle te Cadzand 

(www.lacordelle.nl). 

Lezing: Hein Stufkens

Datum: vrijdag 30 september

Tijd: 20u tot 22u, inloop vanaf 19.30u

Deelnemers:  (m/v), max. 30

Kosten: €15 (incl. koffie en thee)

Aanmelden: vóór 29 september

Hoe vrouwelijk is de filosofie? – lezingenreeks

Filosofie betekent letterlijk ‘liefde voor wijsheid’ en Sophia, de wijsheid, is 

van oorsprong een vrouwelijke goddelijke gestalte. Maar hoeveel 

vrouwelijkheid is er nog terug te vinden in de huidige filosofie? Met als gids

intercultureel filosofe Renate Schepen, steeds bijgestaan door een 

vrouwelijke denker uit de desbetreffende traditie, onderzoeken we de 

wereldfilosofie op haar vrouwelijke gehalte.

Vrouwen in de Afrikaanse filosofie: waar zijn ze te vinden?

In het filosofische discours hebben vrouwen nog steeds een onder-

gesneeuwde positie. Dit geldt des te meer voor Aziatische, Afrikaanse, 

islamitische of Latijns-Amerikaanse filosofes. Door deze marginalisatie 

missen we waardevolle inzichten. Intercultureel filosofe Renate Schepen 

onderzoekt de redenen van deze marginalisatie en bekijkt hoe niet-westerse 

filosofen en vrouwen in de filosofie elkaar kunnen ondersteunen om dit te 

veranderen.
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Inspiratie-activiteiten

Deze avond focust ze specifiek op vrouwen in de Afrikaanse filosofie en 

doet ze verslag van haar bijdrage aan de conferentie in Nigeria over dit 

onderwerp. Ama Koranteng-Kumi studeerde gender & ethnicity. Zij zal 

vanuit haar specialisatie en eigen ervaring als Nederlandse met Ghanese en 

Surinaamse wortels, een reactie geven op Renates presentatie.

Renate Schepen (linkerfoto)  is intercultureel filosoof met een specialisatie 

in Afrikaanse filosofie en dialoog. Met haar onderzoek, wil ze ruimte 

scheppen voor stemmen die in het dominante filosofische discours niet 

gehoord worden. Zie: www.doordacht.net.

Ama-Koranteng Kumi (rechterfoto) is activist, publicist en ondernemer. Zij 

is initiatiefnemer van Bloei en Groei in Amsterdam Zuid-Oost, een project 

om vrouwen met een diversiteit aan achtergronden te ondersteunen in hun 

bloei: www.bloeiengroei.org.

Lezing: Renate Schepen en Ama-Koranteng Kumi 

Datum: donderdag 10 november

Tijd: 20u tot 22u, inloop vanaf 19.30u

Deelnemers: (m/v), max. 30

Kosten: €12,50 (incl. koffie en thee)

Aanmelden: vóór 8 november
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Vrouwelijk boeddhisme in het Graalhuis

De Graal heeft een lange geschiedenis met het (zen)boeddhisme. Graal-

vrouw Mimi Maréchal verbleef twaalf jaar in Japan en werd daar geraakt 

door zen. Op haar initiatief werd de Tiltenberg, het toenmalige Graal-

centrum, een levendige zenplek waar gerenommeerde zenleraren uit binnen-

en buitenland met regelmaat retraites gaven.

Deze verbondenheid met het boeddhisme blazen we nieuw leven in door 

meditatiezondagen te organiseren met vrouwelijke boeddhistische leraren. 

We willen vrouwelijke leraren uit álle boeddhistische tradities een stem 

geven en zo bijdragen aan een ‘boeddhistische oecumene’. Een andere 

manier om die boeddhistische oecumene vorm te geven is door het 

organiseren van een ontmoetingsdag voor Utrechtse boeddhistische 

groepen. Vorig najaar werd dit een prachtige dag. Dit najaar zullen 

opnieuw drie lokale groepen hun traditie en beoefening met ons delen.

Boeddhistische ontmoetingsdag

Vaak berust het voor een deel op toeval in welke meditatiegroep of 

boeddhistische stroming je uiteindelijk belandt, en blijf je nieuwsgierig naar

hoe het er in andere boeddhistische groeperingen aan toe gaat. Tijdens deze 

ontmoetingsdag krijgen opnieuw drie boeddhistische groepen uit Utrecht de

tijd om zich voor te stellen en om een meditatieperiode te begeleiden. Deze 

keer zijn dit: de Tibetaans boeddhistische groep Shenpen, de zendo van 

Maurice Knegtel en de nonnen van het kersverse chan-vrouwenklooster in 

Zuilen. Het belooft weer een prachtige dag te worden!

Ook mensen die niet zijn aangesloten bij een meditatiegroep, maar 

geïnteresseerd zijn in het boeddhisme, zijn van harte welkom.

Begeleiding: Boeddhistische vrouwengroep Graalhuis

Datum: zondag 25 september

Tijd: 11u – 16u, inloop vanaf 10.30u

Deelnemers: (m/v), max. 25

Kosten: €15 (incl. lunch en koffie en thee)

Aanmelden: vóór 21 september.
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Inspiratie-activiteiten

Meditatiedag: 'Wakker bewustzijn, open hart'

Binnen het Tibetaans boeddhisme worden Mahamoedra en Dzogchen 

gezien als de meest vergaande stromingen. Dzogchen kent 'alles 

doorsnijdende' oefeningen en inzichten die erop gericht zijn de volmaakte 

helderheid, de bevrijding, direct te verwezenlijken.

Terwijl de Dzogchen visie een basis, pad en doel kent met een opeenvolging

van beoefeningen, ligt tegelijk de nadruk op het her-kennen dat je al vrij 

bent. Hoe kunnen we volledig in de werkelijkheid en waarheid van het 

moment zijn, in alle simpelheid en frisheid? Hoe kunnen we dit bewustzijn-

liefde-kennen zijn en leven?

Op deze dag - met korte inleidingen en veel mediteren - zullen we deze 

vragen van binnen uit onderzoeken. We zullen

enkele oefeningen doen die erop gericht zijn

glimpen van grotere realisatie en open bewust-

zijn te ervaren.

Adeline van Waning (1946), vroeger werkzaam

als psychiater, heeft lange tijd in zen en vipas-

sana gemediteerd. Sinds jaren is ze nu met name

Dzogchen beoefenaar. Ze begeleidt mensen op

het pad en is verbonden aan de groep

'Meditation, Awareness, Peace research', MAPr.

Begeleiding: Adeline van Waning

Datum: zondag 27 november

Tijd: 10.30u – 16.30u, inloop vanaf 10u

Deelnemers: (m/v), max. 25

Kosten: €10 (koffie, thee en lunch) en dana

Aanmelden: vóór 23 november 
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Inspiratiedagen

Interreligieuze stiltedag

Religieuze of spirituele plekken ademen vaak een geest van stilte. En in de 

diepe stilte van de mystieke ervaring raken alle religieuze tradities elkaar. 

Tijdens deze interreligieuze stiltedag, op de landelijke dag van de stilte, eren

we de centrale betekenis van stilte in de religieuze en spirituele tradities van

de wereld.

Vertegenwoordigsters van drie religieuze tradities

- deze keer het christendom, het zenboeddhisme

en het universeel soefisme – vertellen iets over de

betekenis van stilte in hun traditie en laten ons

hiervan proeven.

Tussendoor is er persoonlijke stiltetijd die je in

verschillende inspiratiehoekjes in het Graalhuis

kan doorbrengen. Tot slot verbinden we ons met elkaar in de dragende, 

innerlijke stilte van sacrale dans.

Begeleiding: Hilde Debacker en vertegenwoordigsters

van de drie tradities

Datum: zondag 30 oktober

Tijd: 10.50u – 16.30u, inloop vanaf 10.30u

Deelnemers: (m/v), max. 25

Kosten: € 25 (incl. koffie, thee en lunch) 

Aanmelden: vóór 26 oktober

Meister Eckhart: de Godsgeboorte in de ziel

De geschriften van Meister Eckhart (1260-1327) behoren tot de meest 

belangwekkende in de traditie van de Europese mystiek. Eckhart toont zich 

in zijn werken een bezield denker met een scherpzinnig inzicht in de 

menselijke ervaring. Zowel christenen als boeddhisten, gelovigen als 

ongelovigen, religieuze als seculiere schrijvers en dichters, lezen en prijzen 

zijn preken en traktaten.
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Inspiratie-activiteiten

De Godsgeboorte in de grond van de ziel is de thematiek die Eckhart het 

meest na aan het hart ligt. Dit is voor hem niet slechts een metafysische 

speculatie, maar draait uit op een praktische levenswijze die geworteld is in 

ontvankelijkheid - een leven zonder waarom. Leven zonder waarom wil 

zeggen: op een open en onbevangen wijze zijn en handelen, zonder er iets 

specifieks van te verlangen of te verwachten, maar gewoon, zonder 

waarom. 

Eckharts uitnodiging te leven vanuit ontvankelijkheid staat lijnrecht 

tegenover het gangbare maakbaarheidsideaal. We willen onszelf voort-

durend verbeteren en ontwikkelen, en controle hebben over ons leven.

Toch is volgens Eckhart leven vanuit ontvankelijkheid uiteindelijk sterker.  

Via uitleg, dialoog, stilte, en het gezamenlijk lezen van bronteksten gaan we

stap voor stap na welk perspectief Eckhart hier voor ogen heeft en hoe dit 

op vruchtbare wijze tot uitdrukking kan komen in ons eigen leven. 

Welmoed Vlieger (1976) specialiseerde zich

tijdens haar studies ‘Wetenschap van Godsdienst

en Levensbeschouwing’ en Wijsbegeerte in het

werk en denken van de middeleeuwse filosoof en

mysticus Meister Eckhart. Zij is actief als

freelance docent, publicist en procesbegeleider

voor levensbeschouwelijke organisaties. Daar-

naast geeft zij regelmatig lezingen, retraites en

workshops. Zie: www.welmoedvlieger.nl.

Begeleiding: Welmoed Vlieger

Datum: zaterdag 17 december

Tijd: 10.30u – 16.30u, inloop vanaf 10u

Deelnemers: (m/v), max. 25

Kosten: €35 (incl. koffie, thee en lunch) 

Aanmelden: vóór 14 december

9



Cursusaanbod

De Graalbeweging organiseert niet alleen zelf activiteiten. In haar 

prachtige pand in het hart van Utrecht biedt ze ook onderdak aan een breed

cursusaanbod dat gericht is op verdieping, bezinning en ontmoeting.

Schrijf-in-stilte-café

Zin om in stilte te schrijven aan wat jij wil? Bij binnenkomst in het 

schrijfcafé krijg je een kop koffie of thee om aan te komen. Rond half 11 

vragen we stilte, gaan telefoons en internet uit en schrijft ieder voor zich, 

aan een eigen idee of project. Na zo’n drie kwartier, is er gelegenheid om, 

zonder commentaar, iets voor te lezen en nog iets te drinken. Zo nodig 

bieden we je een thema of onderwerp aan, ter inspiratie. 

Ine van Emmerik is jurist, psycholoog en begeleider van creatieve 

leerprocessen. Zij is lid van de Graalbeweging. Zie ook de website 

www.extravaleren.nl. Ceciel Boudewijn is Neerlandica en docent creatief 

schrijven. Zie ook de website www.inhetlabyrint.nl. Ze werken samen in de 

jaarserie Album van Rijke Uren, schrijvend het jaar rond.

Begeleiding: Ceciel Boudewijn en Ine van Emmerik 

Datum: donderdag 1 sept, 6 okt, 10 nov, 8 dec

Tijd: 10.30u-11.45u, inloop vanaf 10.15u

Kosten: €5 per ochtend

Aanmelden: uiterlijk 2 dagen voor de cursus

Ruimte voor vrouwenkracht

Door de eeuwen heen hebben vrouwen elkaar

geïnspireerd om onze talenten te ontplooien en

daarbij hun eigen kracht aan te boren, ieder op

hun eigen unieke manier. Daartoe is het

ontwikkelen van onze innerlijke wijsheid van

essentieel belang. Maria de Lourdes, een

inspirerende politica en Graalvrouw uit Portugal,

zei het zo: ‘Publieke figuren spiegelen ons veelal

het lineaire beeld voor van een uitgestippelde carrière als een ladder, als een
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Cursusaanbod

weg om “er te komen”. Maar is er geen andere vorm van geschiedenis zijn? 

De cirkelende evolutie van de ziggurat uit het oude Mesopotamië bij 

Bagdad gaf mij een ander beeld. Is het niet zo dat vrouwen in hun eigen 

leven vertrouwd zijn met cirkels, vanuit een innerlijk weten van de 

betekenis van andere paden dan de lineaire?’

Tijdens deze avonden wijden we ons aan het cultiveren van onze innerlijke 

tuin en onderzoeken we wat inspirerende vrouwen zoals Maria de Lourdes 

maar ook Teresa van Avila, Virginia Woolf en Etty Hillesum ons te vertellen

hebben. We lezen, schrijven, mediteren en spreken met elkaar.

Ine van Emmerik is jurist en psycholoog en werkt in haar eigen bedrijf 

Extravaleren. Zij schreef Leren zonder vangnet en redigeerde De stille 

kracht van transcendentie, wijsheid in beelden, verhalen en symbolen. Zij is 

lid van de Graalbeweging. In een Portugese publicatie schreef zij een artikel

over ‘Leadership and the art of gardening’.

Begeleiding: Ine van Emmerik

Datum: donderdag 22 sept, 20 okt en 24 nov.

Tijd: van 19.30u tot 21.30u, inloop vanaf 19.00u

Kosten: €15 per avond (of €40 voor de drie avonden)

Aanmelden: uiterlijk 2 dagen voor de cursus

Compassiecirkel

Zoek je een open en hartverwarmende manier

om je te oefenen in compassie en je te verbinden

met anderen? Een compassiecirkel biedt je een

avond lang de gelegenheid om samen met

anderen te oefenen in het ontwikkelen van

compassie voor jezelf, de ander en de aarde.

We beginnen met warmte en compassie voor

onszelf en openen daarna de cirkel van liefde en mededogen zodat die ook 

de ander, en gaandeweg alle levende wezens, omvat. Tot slot dansen we 

enkele sacrale dansen.
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Hilde Debacker (1972) is filosofe met een levendige interesse voor religie 

en spiritualiteit. Ze is tevens sacrale dansdocente en compassietrainer. Zie 

ook de website www.masoka.nl.

Begeleiding: Hilde Debacker

Datum: woensdag 28 sept, 26 okt, 30 nov

Tijd: van 20u tot 22u, inloop vanaf 19.45u

Kosten: €13 per keer of €35 voor drie keer

Aanmelden: uiterlijk 2 dagen voor de cursus

Zingen vanuit je ziel

Zingen is heilzaam en van alle tijden en culturen. Zingen verbindt en wekt 

als vanzelf een gevoel van vreugde op. Tijdens deze avond zingen we 

inspirerende liederen uit diverse religieuze tradities en in allerlei talen. De 

liederen zijn eenvoudig, je kunt ze zo meezingen. Door het herhalen krijgen 

de liederen diepte en worden de woorden ervan voertuigen voor onze 

diepste aspiraties en verlangens. We laten ons betoveren door de klanken die

ons gaandeweg meevoeren naar het hart van ons bestaan.

We zingen liederen uit de tradities van Taizé en Iona, liederen van Hein 

Stufkens en Josephine Boevé, alsook mantra’s en eenvoudige liederen uit 

andere culturen. Het gaat niet om nieuwe liederen leren, en al helemaal niet 

om mooi zingen. Het gaat om je stem gebruiken en in contact zijn met je 

lichaam, je hart en je ziel.

Marian Geurtsen (1965) is theologe en dirigente. In 2012-2014 heeft ze een 

training gevolgd in christelijke meditatie en meditatiebegeleiding bij Vacare.

Ze werkt als zelfstandig ondernemer op het snijvlak van rituelen, 

spiritualiteit en muziek.

Begeleiding: Marian Geurtsen

Datum: vrijdag 14 oktober en vrijdag 9 december

Tijd: van 20.00u tot 22.00u, inloop vanaf 19.30u

Kosten: €15 per avond, €25 voor beide avonden

Aanmelden: uiterlijk 2 dagen voor de cursus
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Cursusaanbod

Mantrazang- en dans: ‘Zo binnen, zo buiten’

In deze tijd van het jaar, de donkere tijd, keren we meer naar onze 

binnenwereld. Dit is de plek waar we creëren, waar nieuwe ideeën ontstaan 

en waar ons hart spreekt. Alles wat we nodig hebben om datgene wat wij 

belangrijk vinden in de wereld te zetten, is al in onszelf.

De dansen van deze middag zijn gericht op het ervaren van de innerlijke 

kracht, die ons in staat stelt ons ideaal op aarde te zetten, onze dromen waar 

te maken en onze levensvervulling te vinden.

Tijdens deze middag maak je

kennis met mantra’s en dansen

uit het repertoire van de Dansen

van Universele Vrede.

Het zijn eenvoudige kringdansen

met ritmische passen en gebaren,

waarbij je onder muzikale bege-

leiding mantra’s zingt uit de hele

wereld.

Zangteksten, melodie en bewegingen zijn makkelijk te leren en voor 

iedereen toegankelijk. De dansen wekken vreugde op, brengen je lichaam 

en geest in harmonie, openen je hart en richten je aandacht op de bron.

Begeleiding: Seraphina Freeke, Jolanda Lagendijk (dans)

en Astrid Hendriksen (muziek)

Datum: zondag 13 november

Tijd: van 14.00u tot 17.30u, inloop vanaf 13.30u

Kosten: €12,50

Aanmelden: vóór 9 november 
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Zelfcompassiedag

Zelfcompassie is een vriendelijke, zorgzame houding voor onszelf, vooral 

als we pijn hebben. Het bouwt verder op het ontwikkelen van mindfulness 

of meditatieve aandacht. Bij het beoefenen van mindfulness leer je om op 

een vriendelijke, niet-oordelende manier aanwezig te zijn bij wat er op dat 

moment is. Het ontwikkelen van zelfcompassie benadrukt de liefdevolheid 

naar jezelf toe.

Tijdens deze dag leer je de liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf toe te 

verdiepen. Daarbij zullen theoretische inzichten, meditatieve oefeningen en 

het delen van ervaringen elkaar afwisselen. Deze

dag is open voor mensen met en zonder eerdere

ervaring met zelfcompassie-beoefening.

Hilde Debacker (1972) is spiritueel filosofe met

ruime ervaring met de boeddhistische

beoefening. Over zelfcompassie volgde ze

diverse trainingen bij Christopher Germer en

Kristin Neff.

Begeleiding: Hilde Debacker

Datum: zaterdag 19 november

Tijd: van 11u tot 17u, inloop vanaf 10.30u

Kosten: € 45 (incl. koffie, thee, lunch en syllabus)

Aanmelden: vóór 16 november

Sacrale dansdag: ‘Herinner je het licht’

In deze donkere decembertijd, waarin het uiterlijk licht het zwakst is, 

worden we bij uitstek geroepen om ons te herinneren dat we van binnenuit 

licht zijn. Bewustzijn of geestelijk licht doordringt de hele kosmos en dat 

kostbare licht is ook in ons. Via de stilte, inkeer én vreugde van de dans, 

raken we ons eigen licht aan. We voeden en versterken het en laten het 

uitstralen naar de wereld.
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Cursusaanbod

Kom

Herinner je

Je Licht Zijn

Glimlachend besef je: eindelijk

Thuis

Sacrale dans is een vorm van meditatief kringdansen. Het is een mooie 

manier om je te verbinden met je diepste kern, met de ander en met al-wat-

leeft. Danservaring is niet nodig. Het gaat om de beleving, niet om de 

passen.

Hilde Debacker (1972) is spirituele filosofe en compassietrainer. Ze is 

opgeleid als sacrale dansdocente bij de Vlaamse School voor Sacred Dance 

in Cadzand. Zie ook de website www.masoka.nl.

Begeleiding: Hilde Debacker

Datum: zaterdag 10 december

Tijd: van 10.30u – 16.30u, inloop vanaf 10u 

Kosten: € 35 (incl. lunch en koffie en thee)

Aanmelden: vóór 7 december

Open Zendo

Open Zendo biedt je de gelegenheid om elke vrijdagochtend samen met 

anderen te mediteren, volgens de methode die je zelf beoefent. Er wordt 

twee keer 30 minuten gezeten, afgewisseld met loopmeditatie. Daarna is er 

gelegenheid om uit te wisselen bij een kopje thee of koffie. Heb je geen 

ervaring, maar wil je toch deelnemen, neem dan contact op via 

contact@openzendo.nl.

Begeleiding: Ingrid Kiewik en Arie Luikes Butter.

Datum: elke vrijdag (tenzij anders aangekondigd)

Tijd: 9u - 10.30u (aankomst tussen 8.45u en 9u)

Kosten: € 3 (incl. koffie en thee)

Aanmelden: niet nodig
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Graalactiviteiten

De Graal Nederland is een beweging en gemeenschap van vrouwen die 

toegewijd zijn aan innerlijke groei, maatschappelijk engagement en 

internationale uitwisseling. Het leren van elkaars wijsheid en ervaring staat

daarbij centraal. De beweging heeft naast een vijftigtal leden ook een groep

Graalvriendinnen om zich heen, en staat open voor elke vrouw die zich 

aangesproken voelt door haar visie en programma’s. Ze organiseert elk 

seizoen verschillende activiteiten waarin bezinning, ontmoeting en het 

bewaren van de rijke Graalgeschiedenis centraal staan. Alvast welkom!

De kracht van de Keukentafel

Wie al eens geweest is, heeft het ervaren: de kracht van de keukentafel. De 

ingrediënten zijn eenvoudig: een tafel en in elkaar geïnteresseerde, 

luisterende en vertellende vrouwen. De uitkomst: boeiende verhalen en 

inzichten en geïnspireerd weer naar huis. Dat wil je toch niet missen?

In de ochtend staat het interview met een Graalvrouw centraal. Vragen zijn: 

uit welk nest kom je, hoe kwam je bij de Graal, wat heb je zoal gedaan in je 

leven en hoe is het nu met je? Na de lunch gaan we met elkaar in gesprek 

over hoe je je Graal-zijn, je inspiratie en spiritualiteit vorm geeft in je 

dagelijkse werk en leven. En vragen we ons af: hoe kunnen we elkaar daarin

steunen? We sluiten af met een meditatief moment.

Begeleiding: Gezien van der Leest en Ine van Emmerik

Datum: vrijdag 9 september

Tijd: van 10.30u tot 16u

Kosten: vrije bijdrage (graag lunch meebrengen)

Aanmelden: vóór 7 september

De keukentafel op reis naar Rotterdam

De strijd tegen vrouwenhandel

25 november is in 1981 door de VN uitgeroepen tot de Internationale dag 

van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. In de Keukentafel op reis 

willen we aandacht besteden aan dit belangrijke thema. De Keukentafel 

strijkt hiertoe neer in Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam-Katendrecht. 
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Graalactiviteiten

Het Verhalenhuis maakt het immateriële erfgoed van de stad zichtbaar in de 

ontmoeting met en de verhalen van de vele mensen en culturen die in 

Rotterdam een plek hebben gevonden.

Wat is de keukentafel? De keukentafel is een dagprogramma waarin we 

rond de tafel luisteren naar het (levens)verhaal van een Graalvrouw.  Op 25 

november horen we het verhaal van Elly König,

met hart en ziel Rotterdamse en actief in de strijd

tegen vrouwenhandel. De ochtend staat in het

teken van het interview met haar en de vragen die

het publiek aan haar heeft.

Na de lunch (er is soep en brood voorzien) kijken

we naar de vijftien kunstwerken die Graalvrouw

en Rotterdamse Mieke Borgdorff

(www.miekeborgdorff.com) heeft gemaakt over

het leven van ‘Elena’, een jonge vrouw die

slachtoffer is geworden van vrouwenhandel. Aansluitend gaan we met 

elkaar in gesprek over de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Wat weten 

we, wat is er nodig, wat kunnen we?

Begeleiding: Ine van Emmerik en Gezien van der Leest

Datum: vrijdag 25 november 

Tijd: van 11.00u tot 16.00u, inloop vanaf 10.30u

Plaats: Verhalenhuis, Rechthuislaan 1, Rotterdam

Kosten: €10 of €20 (naar draagkracht)

Aanmelden: vóór 11 november 

Taalcafé voor migrantenvrouwen

Iedere dinsdagochtend van 10 tot 12 uur is er Taalcafé in het Graalhuis. Het 

café wordt verzorgd door een groep enthousiaste vrouwen. Zij verwelkomen

graag andere vrouwen die Nederlands leren. We praten, lezen en schrijven 

samen. We luisteren naar Nederlandse liedjes. We wisselen ervaringen en 

verhalen uit en geven elkaar tips. We zijn geen leraren of  hulpverleners, 

maar gewoon vrouwen die elkaar willen ontmoeten.
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De Graal, nationaal & internationaal

De Graalbeweging is een internationale beweging die haar spiritualiteit 

actief vorm wil geven. Dit uit zich op internationaal vlak in het opzetten en 

begeleiden van talrijke projecten in landen over de hele wereld. In 

Nederland zijn belangrijke thema's: de strijd tegen mensenhandel, de 

rechten van ongedocumenteerden en een pleidooi voor actief pluralisme.

Daarnaast maakt internationale uitwisseling een integraal deel uit van het 

Graalleven. Deze zomer organiseerde de Nederlandse Graal (i.s.m de Duitse

en Brusselse Graal) een internationale uitwisselingsreis. Graalvrouwen uit 

landen zo divers als de Filippijnen, Australië, de Verenigde Staten, Zuid-

Afrika en Mozambique maakten twee weken lang kennis met het (Graal) 

leven in West-Europa. Het zorgde voor leerrijke momenten, interessante 

gesprekken en natuurlijk ook feestelijke uurtjes met zang en dans! Daar-

naast organiseerde de Zweedse Graal een retraite in een Spaans klooster en 

nodigde de Portugese Graal uit voor een theologie en mystiekweek voor 

vrouwen.

Voor wie graag maatschappelijk betrokken vrouwen ontmoet van over de 

hele wereld, is de Graalbeweging dus een rijke voedingsbodem! Iedere 

geïnteresseerde vrouw kan deelnemen aan zo’n internationale uitwisseling. 

Maar ook hier in Nederland kan je, door bijvoorbeeld te koken bij inter-

nationale bijeenkomsten, vrouwen uit alle windstreken ontmoeten. Heb je 

interesse, laat het ons weten!

Inschrijving voor activiteiten

Wil je meedoen aan een of meerdere activiteiten in het Graalhuis? Meld je 

dan bij voorkeur via mail (degraal@planet.nl) aan bij het Graalsecretariaat 

vóór de genoemde sluitingsdatum. 

De betaling graag contant bij de aanvang van elke activiteit. Bij afzegging 

na de sluitingsdatum wordt verwacht dat je het bedrag alsnog betaalt via 

overschrijving op NL93 INGB 0000 6562 97. Er is een kortingsregeling 

mogelijk voor mensen met een bijstandsuitkering. Neem hierover zeker 

contact op.
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De Graalbeweging 

Ben je vrouw, spiritueel bewogen en open voor andere culturele en

religieuze tradities? En zet je spirituele geraaktheid je

ook aan tot maatschappelijke betrokkenheid?

Dan is de Graalbeweging wellicht iets voor jou!

Wij bieden

een platform voor bezinning en inspiratie

een plek voor ontmoeting en bemoediging

een broedplaats voor maatschappelijk engagement

een waaier aan mogelijkheden voor internationale ontmoeting

Interesse?

Kom dan langs bij een van onze activiteiten

in het Graalhuis of neem contact op!

Wij kijken alvast naar je uit!

De Graalbeweging

Nieuwegracht 51

3512LE Utrecht

Nederland

www.degraalbeweging.nl

degraal@planet.nl

+31 (0)30 – 23.33.640
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