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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 18 en 21.
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Inhoudsopgave

Inspiratie-activiteiten

Spiegels voor de Ziel – lezingenreeks

Gekust door de eeuwigheid Vr 26 feb

Kom uit je hoofd! Vr 1 april

Zij is altijd soms. Vrouwelijke gestalten van compassie Vr 6 mei

Vrouwelijk boeddhisme in het Graalhuis

Meditatiedag met Jotika Hermsen Zo 14 feb

Meditatiedag met Cornelia Wierenga Zo 22 mei

Inspiratiedagen

Actieve geweldloosheid in de 21ste eeuw Za 5 maart

Innerlijk leiderschap Za 16 april

Cursusaanbod

Schrijf-in-stilte-café Do 4 feb, 10 maart, 7 april, 19 mei

Creatieve workshop On/breekbaar Za 6 feb

Compassiecirkel Woe 24 feb, 30 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni

Dansen van Universele Vrede ‘Zijn in het hier en nu’ Zo 28 feb

Labyrint lopen: vertrouwen op de weg... Do 24 maart

Zelfcompassiedag Za 9 april

Dansen van Universele Vrede ‘Verbinding’ Zo 29 mei

Workshop Zen Zien Tekenen Za 4 juni

Sacrale dansdag voor vrouwen ‘De vurige vrouw in jou!’ Za 25 juni

Open Zendo

Graalactiviteiten

Dining for women Di 8 maart

Goede Vrijdag-viering Vr 25 maart

De kracht van de Keukentafel Vr 15 april en vr 3 juni

Themadag Franciscus, man van deze tijd Vr 27 mei

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 – zoals lezingen, meditatiedagen en 

inspiratiedagen – sluit zij hier op aan.

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 be-

drijvigheid. 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 deze auteurs uit voor een inspirerende lezing in het Graalhuis. 

Gekust door de eeuwigheid

Voormalig songfestivalwinnares Lenny Kuhr had als kind al een hang naar 

het mystieke, hoewel ze niet religieus opgevoed was. Ze ging op 25-jarige 

leeftijd over tot het jodendom en verdiepte zich daarnaast in allerlei andere 

spirituele stromingen. Op haar veertigste kreeg

ze visioenen en verloor ze tijdens een optreden

haar stem, een gebeurtenis die haar in haar

essentie raakte. Wat volgde was een verdieping

van haar spirituele zoektocht. Na een jarenlang

transformatieproces kreeg ze haar stem terug.

Nu zingt ze krachtiger en meer bezield dan ooit.

Over de talrijke inzichten die ze tijdens haar

zoektocht opdeed, schreef ze het boek Gekust

door de eeuwigheid. Tijdens deze lezing zal

Lenny vertellen over haar innerlijke weg,

gelardeerd met liedjes.

Lenny Kuhr (1950) wint in 1969 het Eurovisie Songfestival in Madrid, met 

het lied ‘De Troubadour’. Later volgden nog meer successen, onder meer 

een hitlijst-notering met ‘Visite’. Ze bracht tot op heden dertig albums uit en

stond verschillende malen op de planken met een theatershow. Het voorbije 

jaar kreeg ze de Nederlandse Oeuvreprijs voor Kleinkunst en Cabaret.
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Lezing: Lenny Kuhr

Datum: vrijdag 26 februari

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

Deelnemers: (m/v), max. 30

Kosten: €15 (incl. koffie en thee)

Aanmelden: vóór 24 februari

Kom uit je hoofd!

In ieder van ons wacht een verborgen schat op verlossing. Ons lichaam is 

als een betoverd kasteel, waarin die schat verborgen ligt: lichaams-

bewustzijn, en de bijbehorende aanwezigheid, aandacht, presentie.

Hoe kom je bij die schat? Door af te dalen uit het denken in het voelen: in 

het levende, trillende, kwetsbare en raakbare gevoel van je lieve lijf. Van het

hoofd naar het hart, en nog dieper, naar de buik. Het is een levenslange reis, 

de langste en gevaarlijkste tocht die een mens kan maken, en je kunt er wel 

wat begeleiding bij gebruiken.

Lisette houdt zich met deze reis bezig en schreef

er over in haar nieuwe boek Kom uit je hoofd.

Tijdens deze avond vertelt ze over haar tocht en

vult dat aan met meditatie, liedjes, beelden,

verhalen en praktische informatie.

Lisette Thooft (1953) is publiciste, mythosofe, lijf-

en schrijfcoach en huisfilosofe van het blad 

Happinez. Ze publiceerde al talrijke boeken over

diverse spirituele onderwerpen.

Lezing: Lisette Thooft

Datum: vrijdag 1 april

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

Deelnemers: (m/v), max. 30

Kosten: €15 (incl. koffie en thee)

Aanmelden: vóór 30 maart

4



Inspiratie-activiteiten

Zij is altijd soms. Vrouwelijke gestalten van compassie

In zijn nieuwste boek Zij is altijd soms doet zenleraar Ton Lathouwers 

verslag van zijn levenslange geboeid zijn door vrouwelijke religieuze 

archetypen. Die belangstelling begon al toen hij als vijfjarig kind een icoon 

zag van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand en kreeg haar volle 

kracht toen hij tien jaar later gegrepen werd door de manier waarop de 

Russische schrijver Dostojewski verhaalde over de Moeder Gods. Zij 

weigert het laatste oordeel te aanvaarden en daalt af in de hel om iedereen 

– zonder uitzondering – te verlossen. Met de

ontdekking dat in het boeddhisme zowel wijsheid

als compassie in een vrouwelijk archetype werden

gepersonifieerd was voor hem de cirkel rond.

In deze lezing vertelt Ton over zijn levenslange

fascinatie voor vrouwelijke gestalten van com-

passie. Hij benadert dit thema vanuit verschillende

religieuze tradities én hij gaat naar haar op zoek in

de wereldliteratuur. Van Kuan Yin over de Sophia

en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse

mystiek, overal volgt hij haar spoor.

Prof. dr. Ton Lathouwers (1932) studeerde wis- en natuurkunde, en 

Slavische talen en letterkunde. In 1968 werd hij benoemd tot hoogleraar 

Russische letterkunde te Leuven. Kort hierna begaf hij zich op de zenweg. 

In 1987 verkreeg hij zijn officiële autorisatie als leraar Chinese Rinzai 

Chan. Als grondlegger en leidsman van Maha Karuna heeft hij inmiddels 

honderden zenweekends en sesshins begeleid, altijd vanuit de benadering 

dat het niet om de methode gaat, maar om de ontmoeting van hart tot hart.

Lezing: Ton Lathouwers

Datum: vrijdag 6 mei

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

Deelnemers: (m/v), max. 30

Kosten: €15 (incl. koffie en thee)

Aanmelden: vóór 4 mei
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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: honderden deelnemers leerden 

er mediteren.

Deze verbondenheid van de Graal met het boeddhisme blazen we nieuw 

leven in door jaarlijks verschillende meditatiezondagen te organiseren met 

vrouwelijke boeddhistische leraren. Nieuw is dat we ons daarbij niet 

beperken tot zen. We willen vrouwelijke leraren uit alle boeddhistische 

tradities een stem geven en zo bijdragen aan een ‘boeddhistische 

oecumene’. 

Meditatiedag met Jotika Hermsen: De kracht van metta.

Metta is een Pali-woord dat vertaald wordt als welwillende goedheid of 

liefdevolle vriendelijkheid. Het wordt gezien als een van de zijnskwaliteiten

die ieder mens heeft. Metta  is de eerste en basis van de vier brahmavihara’s

of heilzame emoties. De andere drie zijn: karuna of mededogen, mudita of 

medevreugde en upekkha of gelijkmoedigheid.  Een brahmavihara is een 

verblijfplaats van het hoogste Goed of God/goddelijke. Het worden ook wel

‘onmetelijken’ genoemd. Als je deze kwaliteiten werkelijk beleeft, leef je 

als God. Thuiskomen bij je ware zelf is immers goddelijk. Elke van die vier 

heilzame kwaliteiten is gericht op een gezonde, vredelievende relatie met 

andere levende wezens.

In het morgenprogramma maken

we kennis met het thema, met

elkaar en de praktijk van meditatie.

Na de middag kijken we naar de

voorwaarden van metta en naar de

iconen van welwillende goedheid

en mededogen.
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Inspiratie-activiteiten

Jotika Hermsen (1932) leefde 24 jaar als Franciscanes in Denekamp. In 

1986 kwam ze in contact met vipassana-meditatie en dit maakte diepe 

indruk op haar. In 1993 richtte zij Sangha Metta op en vanaf 1995 is zij 

bevoegd als leraar in de theravada-traditie. Sindsdien pelgrimeert ze op het 

pad naar bevrijding.

Begeleiding: Jotika Hermsen

Datum: zondag 14 februari

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

Deelnemers: (m/v), max. 30

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

Aanmelden: vóór 10 februari

Meditatiedag met Cornelia Wierenga: adem en lichaam

Meditatie wordt vaak beschouwd als een met name geestelijke beoefening 

maar het lichaam en de adem spelen er ook een grote rol in. Een bewuste en

afgewogen aandacht voor de adem en het lichaam kunnen je meditatie zelfs 

erg ondersteunen. Tijdens deze dag onderzoeken we zowel onze geestelijke 

ruimte (meditatie) als onze lichamelijke ruimte. De ruimte in het lichaam 

verkennen we met behulp van oefeningen uit de adempraktijk en met 

behulp van yoga-oefeningen. Behulpzame korte zenteksten ondersteunen 

het geheel.

Cornelia Wierenga (1945) is yogadocent en zenleraar. Zij volgde 

ademleergangen bij Jan van Dixhoorn, is opgeleid als yogadocent bij de 

Stichting Yoga en Vedanta en is leerling van zenleraar Nico Tydeman. Sinds

1992 geeft ze cursussen rond de adem, yoga en zen. Ze is sinds 1989 

verbonden aan Zentrum in Utrecht.

Begeleiding: Cornelia Wierenga

Datum: zondag 22 mei

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

Deelnemers: (m/v), max. 20

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

Aanmelden: vóór 18 mei
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Inspiratiedagen

Actieve geweldloosheid in de 21ste eeuw

In een tijd waarin de verschillen tussen mensen op scherp lijken te staan en 

vaak tot (gewelddadige) uitbarsting komen, rijst de vraag of en hoe we op 

een goede manier met conflicten kunnen omgaan. Hoe moeten we reageren 

op geweld en hoe kunnen we omgaan met levensvisies die de onze niet 

zijn? Hoe pakken we lastige sociale situaties aan op een manier die niet nog 

meer leed veroorzaakt? Tegen de achtergrond van deze vragen duiken we op

deze dag in het thema van 'actieve geweldloosheid'. 

Al eeuwen lang, en overal ter wereld is de mogelijkheid van geweldloosheid

een terugkerend thema. Maar de term is problematisch, omdat hij verwijst 

naar de afwezigheid van geweld, maar niet naar wat er voor in de plaats 

komt. Geweldloosheid wordt dan ook vaak verstaan als passiviteit, niet-

inmenging of zelfs lafheid. 

Dat het echter ook heel goed mogelijk is geweldloosheid actief in de 

praktijk te brengen, blijkt als we kijken naar het leven en werk van 

Mohandas Gandhi. Eerst in Zuid-Afrika en later in India zet hij oude 

spirituele principes op een nieuwe manier in om sociale verandering te 

bewerkstelligen. Hoewel zijn ideeën stevig verankerd zijn in het 

hindoeïsme, heeft zijn werk veel navolging gekregen elders in de wereld. 

Mensen zoals Martin Luther King, Vaclav Havel, ecoloog Arne Naess, 

psycholoog Marshall Rosenberg en vele

anderen werken op hun eigen manier met

actieve geweldloosheid. Vertrekkend van-

uit de ideeën van Gandhi werken zij de

basisprincipes in hun eigen context uit. 

De dag wordt verzorgd door Saskia van

Goelst Meijer, die in 2015 promoveerde

op dit onderwerp. We bestuderen de vijf

centrale elementen die samen geweld-

loosheid vormen.
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Inspiratie-activiteiten

We bekijken hoe zij tot uiting (kunnen) komen in verschillende situaties en 

hoe ze samenhangen met persoonlijke en maatschappelijke thema's. We 

gaan in op het leven en werk van Gandhi en andere denkers en doeners op 

het gebied van geweldloosheid. 

Tijdens deze dag wisselen theorie en praktijk elkaar af. We gaan aan de slag 

met schrijf- en denkoefeningen en met werkvormen uit de Geweldloze 

Communicatie (Rosenberg). De centrale vraag is: wat is de relevantie van 

hedendaagse geweldloosheid voor onszelf en voor de maatschappij?

Dr. Saskia van Goelst Meijer is werkzaam als universitair docent 

Geestelijke Begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en 

is eigenaar van een biologische boerderij in Zuid-Oost Drenthe.

Begeleiding: Saskia van Goelst Meijer

Datum: zaterdag 5 maart

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

Deelnemers: (m/v), max. 25

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

Aanmelden: vóór 2 maart

Innerlijk leiderschap

We leven in een dynamische wereld. Wat voorheen vanzelfsprekend was en 

houvast bood, valt in een rap tempo weg. Tegenstellingen nemen toe: de 

wereld wordt steeds paradoxaler. Hoe houden we in deze wereld ons 

idealisme levend zonder de realiteit uit het oog te verliezen? Hoe slagen we 

erin idealisme en realisme met elkaar te verbinden?

Om antwoord op deze vraag te vinden, baseren we ons op de wijsheid van 

twee grote leermeesters: Jezus en Boeddha. Zij leren ons vanuit innerlijk 

leiderschap te handelen. Door je geest te verstillen en je hart open te 

houden, leer je dieper te kijken naar de spanningen in jezelf en de wereld 

om je heen. Zo ontwikkel je een ruimere blik en ga je nieuwe mogelijk-

heden zien en anders handelen.
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Deze inspiratiedag wordt begeleid door Diet van Borselen, mede-auteur van

het boek Scheppende Overgave: naar een levenskunst van dienstbaarheid 

en creativiteit. Tijdens deze dag krijg je inzichten aangereikt vanuit de 

boeddhistische wijsheid en de contemplatieve christelijke traditie. De moed 

om zacht te zijn en de kracht van onderscheidingsvermogen zijn hierbij 

sleutelwoorden. Hier wordt ook mee geoefend en er is tijd voor interactie.

If  you want to go wide

you have to go deep.

Diet van Borselen is werkzaam als coördi–

nator en trainer in het Minnehof, een centrum

voor contemplatieve levenskunst in het

Begijnhof van Brugge. Diet studeerde

culturele antropologie in Utrecht en was na

haar studie vele jaren werkzaam bij de rijks-

overheid in Den Haag. Daar vervulde zij

verschillende leidinggevende functies op het

gebied van innovatie van overheidsorganisa-

ties en bestrijding van terrorisme.

Begeleiding: Diet van Borselen

Datum: zaterdag 16 april

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

Deelnemers: (m/v), max. 25

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

Aanmelden: vóór 13 april
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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: do 4 februari, 10 maart, 7 april en 19 mei

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

Kosten: €5 per ochtend

Aanmelden: uiterlijk 2 dagen voor de cursus

Creatieve workshop On/breekbaar

Onbreekbaar zijn, meebewegen met wat het leven brengt, kracht aanspreken

daar waar dat gevraagd wordt, kwetsbaarheid omarmen als dat nodig is. 

Bewust onderzoeken waar je kwetsbaar bent en waar krachtig. En wat die 

twee met elkaar te maken hebben, waar ze elkaar raken.

In deze bijzondere workshop maken we zelf een kistje over kwetsbaarheid 

en kracht. Kistjes, drieluiken, reisaltaartjes of hoe je ze ook wilt noemen. 

Via allerlei oefeningen kom je in contact met je creativiteit, die je vervol-

gens gebruikt om jouw eigen, unieke, betekenisvolle kistje te maken.
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Tekenen, plakken, knippen, naaien, schilderen, schrijven. Een hele dag 

bezig zijn met je handen. Spelen met kleur en vorm, met materialen. 

Ontdekken dat je veel meer kunt uitdrukken met materialen dan je voor 

mogelijk houdt. Je zult versteld staan van wat er uit je handen komt!

Deze workshop past in het project (on)breekbaar – kunst over 

kwetsbaarheid en kracht dat opgezet is door Jeannette Claessen 

(comunicarte.nl) en Gezien van der Leest (vpsg.nl). Voor meer info, zie 

www.onbreekbaar.com. 

Begeleiding: Jeannette Claessen, Ine van Emmerik,

Gezien van der Leest

Datum: zaterdag 6 februari

Tijd: 10u tot 17u.

Kosten: € 55 (incl. materiaal, lunch, koffie en thee)

Aanmelden: vóór 29 januari 

Compassiecirkel

Zoek je een open en hartverwarmende manier om je te oefenen in com-

passie 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.

Hilde Debacker (1972) is filosofe met een

levendige interesse voor religie en spiri-

tualiteit. Ze is tevens sacrale dansdocente

en compassietrainer. Zie ook de website

www.masoka.nl.
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Cursusaanbod

Begeleiding: Hilde Debacker

Datum: woensdag 24 febr, 30 maart, 20 april,

25 mei, 29 juni

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

Kosten: €13 per keer of €55 voor vijf keer

Aanmelden: tot op de dag zelf

Dansen Universele Vrede 'Zijn in het hier en nu'

Het thema van deze dansmiddag is ‘in het hier en nu zijn’. Wanneer je in 

een kring met elkaar danst, ben je in het hier en nu. We dansen in 

verbondenheid en houden elkaars handen vast. Iedereen is verschillend 

maar we maken allemaal deel uit van de cirkel. Je wordt uitgenodigd om 

met ons te zingen, te dansen, naar muziek te luisteren en in vrede te zijn. We

genieten samen van de mooie livemuziek en van onze eigen stemmen. Hoe 

ze ook klinken: het is allemaal goed, iedereen mag er zijn.

Bij de Dansen van Universele Vrede zingen we mantra’s uit de hele wereld 

en ondersteunen deze met eenvoudige passen en gebaren in een kring, op 

live muziek. Zangtekst, melodie en bewegingen zijn makkelijk aan te leren 

en voor iedereen toegankelijk. Het gaat primair om de beleving. Dansen en 

zingen openen je hart en stemmen je af op de bron. Je brengt je lichaam en 

geest in harmonie en je werkt op die manier aan de vrede om je heen.

Begeleiding: Jolanda Lagendijk en Seraphina Freeke

Datum: zondag 28 februari

Tijd: van 14u tot 17.30u, inloop vanaf 13.30u

Kosten: € 12,50

Aanmelden: vóór 24 februari

Labyrint lopen: vertrouwen op de weg...

Ooit werd in het labyrint in Chartres met Pasen de komst van de 'Sol 

Iustitiae', van Christus als 'Zon van rechtvaardigheid' gevierd. Ook nu nog 

biedt het labyrint de gelegenheid om Hem te volgen of om bewust je eigen 

levensweg te gaan.
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In een labyrint begin je aan een weg en kun je deze helemaal doorlopen. Je 

kunt niet verdwalen, er zijn geen doodlopende paadjes. Je wordt uitgeno-

digd tot vertrouwen en overgave aan de weg. Je passeert mede-pelgrims en 

vervolgt jouw pad. In

het midden kan je even

verblijven en voelen

wat er in je opkomt.

Daarna ga je de weg

weer terug.

De middag start met

een uitleg over de

geschiedenis en betekenis van labyrinten. Daarna wordt iedereen 

uitgenodigd om haar/zijn eigen weg te gaan op het labyrint-kleed dat in de 

ruimte ligt. Daarna is er de gelegenheid ervaringen uit te wisselen.

Begeleiding: Margrieta van Huyzen en

Jantine van der Veen

Datum: donderdag 24 maart (Witte Donderdag)

Tijd: van 14u tot 16.30u, inloop vanaf 13.30u

Kosten: € 12,50

Aanmelden: vóór 23 maart

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.
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Cursusaanbod

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 9 april

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

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

Aanmelden: vóór 6 april

Dansen van Universele Vrede ‘Verbinding’

Deze dansmiddag staat in het teken van verbinding. De Indianen 

beschouwen alles in de schepping - bergen, bomen, planten, de wateren, 

dieren en mensen - als verwanten waarmee ze in harmonie en respect willen

leven. In onze westerse samenleving zijn we dat gevoel van verbinding met 

al wat leeft en bestaat wel eens kwijt. We zijn echter allen verbonden met 

het grote Zijn, de bron van onze levenskracht. De dansen zullen gericht zijn 

op het openen van onszelf om de verbinding te ervaren met de ander, met de

natuur om ons heen en met het grote Zijn.

Bij de Dansen van Universele Vrede zingen we mantra’s uit de hele wereld 

en ondersteunen deze met eenvoudige passen en gebaren in een kring, op 

live muziek. Zangtekst, melodie en bewegingen zijn makkelijk aan te leren 

en voor iedereen toegankelijk. Het gaat primair om de beleving. Dansen en 

zingen openen je hart en stemmen je af op de bron. Je brengt je lichaam en 

geest in harmonie en je werkt op die manier aan de vrede om je heen.

Begeleiding: Jolanda Lagendijk en Seraphina Freeke

Datum: zondag 29 mei

Tijd: van 14u tot 17.30u, inloop vanaf 13.30u

Kosten: € 12,50

Aanmelden: vóór 25 mei
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Workshop Zen Zien Tekenen

Een diepere vorm van waarnemen

Elke seconde van ons wakkere leven zijn we bezig met kijken. We kijken 

naar bomen, dieren, mensen, de wolken of het gezicht van onze geliefden. 

Maar zijn we werkelijk in staat om te zien?  Hoe vaak voelen we de 

vervulling van het één-zijn met de wereld die we zien?

Bij Zen Zien Tekenen gebruiken we tekenen als een middel om aandachtig 

waar te nemen. Deze vorm van tekenmeditatie brengt ons diep in contact 

met het leven zoals dat zich elke dag aan ons voordoet. 

Op deze introductiedag maken we kennis met de basis van Zen Zien 

Tekenen. We werken met eenvoudig materiaal, een potloodje en papier, en 

tekenen in stilte de dingen om ons

heen, afgewisseld met korte zit-

of loopmeditaties. Tekenervaring

is niet nodig. Ook voor degenen

met veel tekenervaring kan deze

vorm van tekenmeditatie een

bijzondere ervaring zijn.

Nelleke Metselaar is, naast haar

beroep als adviseur organisatie-

vernieuwing, een ervaren teke-

naar en opgeleid als gids in de traditie van het Zen Zien Tekenen zoals 

Frederick Franck dat in de vorige eeuw ontwikkelde. Meer informatie zie: 

www.zenzientekenen.nl.

Begeleiding: Nelleke Metselaar

Datum: zaterdag 4 juni

Tijd: van 10.30u - 16u, inloop vanaf 10u

Kosten: € 30 (incl. lunch en koffie en thee)

Aanmelden: vóór 1 juni
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Cursusaanbod

Sacrale dansdag ‘De vurige vrouw in jou!’

Midzomernacht ligt net achter ons, de natuur is op haar hoogtepunt. Alles 

groeit en bloeit en straalt van levenskracht. De ideale tijd om de vurige 

vrouw in jou te wekken! Hoe is het met je passie, je levensenergie, je 

innerlijk vuur? Beweeg je mee met de natuur of kan je vuurkracht wel wat 

aanwakkering gebruiken? Tijdens deze dansdag voor vrouwen verbinden we

ons met de aarde en met het vuur in ons lichaam, ons hart en onze ziel.

Sacrale dans is een vorm van meditatief kringdansen. Een mooie manier om

je te verbinden met je diepste kern, met de ander en met alles-wat-leeft. 

Danservaring is niet nodig. Het gaat om de beleving en 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 25 juni

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

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

Aanmelden: vóór 22 juni

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 samen groeien en 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. Deze activiteiten staan open voor iedere geïnteresseerde 

vrouw. Alvast welkom!

Dining for women

Genieten van een heerlijke maaltijd in een sfeervolle context en 

tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld

voor vrouwen? Op 8 maart, internationale

vrouwendag, kan het!

Op die dag opent het Graalhuis haar deuren

voor een fundraising-diner voor een nationaal

vrouwenproject. Er wordt lekker voor je

gekookt en de opbrengst van het diner gaat

integraal naar het gesteunde project.

Het project zal tijdens de avond toegelicht

worden en na afloop krijg je een follow-up mail. Kom alleen of met een 

vriendin of bekende en geniet van een (h)eerlijk verantwoord avondje uit!

Begeleiding: Hilde Debacker en andere Graalvrouwen

Datum: dinsdag 8 maart

Tijd: van 18.30u tot 22u, inloop vanaf 18u

Kosten: € 35 

Aanmelden: vóór 2 maart
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Graalactiviteiten

Goede Vrijdag-viering

De diepgang van de zeven kruiswoorden

Het is in de christelijke traditie de gewoonte om op Goede Vrijdag stil te 

staan bij het lijden van Jezus. Dit wordt vaak heel letterlijk gedaan door de 

kruisweg te volgen en stil te staan bij de verschillende 'staties'. Op deze 

Goede Vrijdag willen we de kruisweg volgen door ons te bezinnen over de 

zeven laatste woorden van Christus aan het kruis. In de laatste uren voor 

zijn sterven sprak hij nog een paar woorden. Veel is het niet, maar het zijn 

woorden van een onmetelijke diepte. In groepjes mediteren we over deze 

woorden en de betekenis die ze voor ons vandaag nog (kunnen) hebben. In 

de namiddag lopen we ook symbolisch de kruisweg buiten. Daarbij staan 

we niet alleen stil bij onze eigen ervaring maar ook bij het lijden van de 

wereld.

Begeleiding: An van Tol, Joke van Neerven en Elly König

Datum: zaterdag 25 maart 

Tijd: van 11u tot 15.30u, inloop vanaf 10.30u 

Kosten: vrije bijdrage (broodmaaltijd meenemen

om te delen)

Opgave: vóór 23 maart 

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? Daarnaast zijn er natuurlijk de reacties op de 

vragen van de geïnteresseerde aanwezigen.
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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 15 april en 3 juni

Tijd: van 10.30u tot 16u

Kosten: vrije bijdrage (graag lunch meebrengen)

Aanmelden: vóór 13 april en vóór 1 juni

Franciscus, man van deze tijd

Franciscus is een paus die ontegenzeggelijk tot de verbeelding spreekt door 

wat hij doet en wat hij zegt. Zijn naam is meteen ook zijn programma: hij 

wil de heilige Franciscus navolgen.

Het Catharijneconvent wijdt van 5 maart tot 5

juni een tentoonstelling aan zijn inspiratiebron,

de heilige Franciscus. Tijdens deze dag gaan we

ons verdiepen in de historische én in de actuele

Franciscus.

Wij bezoeken het Catharijneconvent voor een

rondleiding en lezen en bespreken samen enkele

teksten van de H. Franciscus en van paus

Franciscus.

Begeleiding: Ine van Emmerik en andere Graalvrouwen

Datum: vrijdag 27 mei

Tijd: van 10.30u tot 16.30u

Kosten: vrije bijdrage (graag lunch meebrengen)

en kosten van museumbezoek

Aanmelden: vóór 25 mei
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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. Zo 

begeleidt de Duitse Graal al decennialang migrantenkinderen en heeft de 

Italiaanse Graal thematische gespreksgroepen met migrantenvrouwen. In 

een Afrikaans land als Oeganda zijn er projecten met betrekking tot me-

dische zorg, onderwijs en ecologische landbouw. In Zuid-Afrika bevindt 

zich een internationaal trainingscentrum voor vrouwen rond het gedachte-

goed van de Braziliaanse pedagoog, Paolo Freire. De Graal in Mozambique 

werkt dan weer nauw samen met de Graal in de Verenigde Staten om de 

Graalbetrokkenheid bij de Verenigde Naties (met name bij de Commission 

on the Status of Women) te versterken. 

In Nederland zijn er verschillende Graalvrouwen actief bij organisaties die 

ijveren voor het voorkomen van mensenhandel en wordt er regelmatig 

stilgestaan bij het mensonwaardige lot van mensen die in de illegaliteit 

belanden. Daarnaast is er sinds kort een Graalvrouw verbonden aan een 

nieuw project rond ‘Actief pluralisme’, mede op initiatief van de 

Universiteit voor Humanistiek. 

Daarnaast maakt internationale uitwisseling een integraal deel uit van het 

Graalleven. Zo organiseert de Nederlandse Graal van 5 tot 19 juli een 

uitwisselingsreis voor een internationale groep van acht Graalvrouwen. Zij 

ontmoeten vrouwen van de Nederlandse Graal en andere verwante groepen 

en projecten en bezoeken ook Graalgroepen in Duitsland en België. De 

Portugese Graal nodigt deze zomer uit voor een 'theologie en mystiek'-week

in Golegã en de Zweedse Graal organiseert een bezinningsweek in een 

Spaans klooster.

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 interna-

tionale bijeenkomsten, vrouwen uit alle windstreken ontmoeten. Heb je 

interesse, laat het ons weten!
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Inschrijving

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

Aanmelden

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

Graalsecretariaat vóór de genoemde sluitingsdatum. 

Op woensdag is het Graalhuis ook telefonisch bereikbaar op 030-23.33.640 

of kan je binnenlopen op de Nieuwegracht 51 in Utrecht om even kennis te 

maken. Wil je eerst meer informatie over een activiteit, neem dan gerust 

contact op!

Bij aanmelding graag naam, telefoonnummer en email-adres of huisadres 

opgeven alsook het betreffende programma.

Betaling

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 zeker contact op als je financiële situatie je belemmert om deel te 

nemen aan een programma.

Alvast van harte welkom in het Graalhuis!
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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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