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1

Activiteiten i.v.m. het gebouw

Ondanks het feit dat we niet het volledige renovatiedossier voor ons gebouw binnen het
tijdsbestek van twee jaar hebben kunnen afwerken, kent Monumentenzorg ons alsnog een
gedeelte van de subsidie toe. We zullen deze subsidie gebruiken voor de eerstkomende
renovatiestappen… Eindelijk verhogen we de verzekerde waarde van ons gebouw gevoelig,
zodat ze overeenkomt met de werkelijke marktwaarde (gebaseerd op schattingen van enkele
vastgoedkantoren): vanaf 2013 zullen de verzekeringspremie en de belastingen op het
onroerend goed (aan de staat verschuldigd) ongeveer verdubbelen ten opzichte van de
voorgaande jaren. Op deze manier zullen we tenminste in de mogelijkheid zijn bij een ernstig
schadegeval meer van ons prachtig tempelgebouw opnieuw op te bouwen…
Door de aanhoudende regen in juli ontstaat een ernstig waterlek in het plafond op de
tweede verdieping. Tijdens de daaropvolgende maanden herstellen we verscheidene vierkante
meters van het dak en onderdelen van de plafonds. Alleen het herschilderen blijft nog over
voor 2013 – al dit werk gebeurt door eigen krachten…
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Bibliotheek en publicaties

De nieuwe indeling van de werken in onze bibliotheek werd in 2009 al afgesproken, maar
slechts aan het einde van 2012 zijn we in de mogelijkheid een werkgroep op te starten die de
hele bibliotheek gaat reorganiseren – vanaf begin 2013. Daartoe plannen we de aanschaf
van de nodige uitrusting (laptop, printer, scanner, internetverbinding) voor de nabije
toekomst.
We werken heel wat dharmagesprekken uit volgens het maandschema (zie paragraaf 3),
waarvan er diverse worden ondersteund door PowerPoint presentaties en/of afgedrukte
notities. Het is onze bedoeling om deze informatie voor iedereen beschikbaar te maken via
onze website, plus gedeeltelijk in papieren versie. Onze website wordt constant uitgebreid
met nieuwe documenten: dit jaar voegen we meer dan 20 pdf-bestanden toe omtrent onze
chantings, niet alleen voor de wekelijkse diensten, maar ook voor speciale diensten zoals
sambujō, ryōgemon, Witte Asse, …, en de volledige Shinran Denne (Go-eden en Godensho) –
sommige eveneens in andere talen. We publiceren ook het volledig overzicht van de
cursussen voor het jaar 2012 op onze website, met een nieuwe informatiebrochure telkens
een paar weken voor de aanvang van iedere cursus.
Als lid van de Commissie Onderwijs van de BUB (Boeddhistische Unie van België) werken we
mee aan het tot stand komen van het Postgraduaat Boeddhistische Filosofie en Ethiek: een
opleiding voor toekomstige leraren boeddhisme in het reguliere onderwijs (de opleiding
is gestart in januari 2012). Onze website bevat de volledige informatiefolder.
Ons kwartaalblad Ekō is ondertussen al aan zijn 35ste jaargang: de papieren versie wordt
aan 160 abonnees verdeeld, de elektronische versie aan 47 abonnees. Vaak bevatten de
binnenpagina’s een paar schitterende kleurenfoto’s.
Onze maandelijkse Nieuwsbrief die de activiteiten van onze sangha en zijn vrienden
verslaat, is in zijn zevende jaargang, en wordt naar 60 lezers gestuurd.
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Interne contacten

ESC16 – 16de European Shin Conference
De 16de European Shin Conference is een heel belangrijke gebeurtenis in 2012, met o.a.
volgende activiteiten:
- 29/03/2012: deelname aan meeting in Anjin-Do, betreffende ESC16;
- 18/08/2012: bezoek van Toshikazu Arai (Japan), Frank Kobs (Duitsland);
- 28/08-07/09/2012: bezoek van Chewang Palden Bhutia (Nepal), vergezelt ons bij ESC16;
- 30/08/2012: deelname aan gesprek met/over Europese sangha aangelegenheden in AnjinDo, Mönchengladbach (Duitsland);
- 31/08-02/09/2012: deelname aan ESC16: European Shin Conference: The Importance of
Sangha (Ekō-Haus, Düsseldorf);
- 04/09/2012: bezoek van Ken Tanaka (V.S.) en zijn echtgenote, en van Hisako Tokunari
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(Japan); gast leraar Chewang Palden Bhutia geeft een dharma talk: The Importance of
Sangha (vanuit Sikkim [India] via Japan naar Nepal).
Het is altijd een verrijking, vrienden te ontmoeten uit zoveel verschillende landen en
culturen, en zoveel talen te kunnen benutten! We kunnen er alleen maar van bijleren…
Diensten
- iedere dinsdag hebben we een wekelijkse dienst met een dharma talk: 52 diensten met
gemiddeld tussen 7 en 15 deelnemers iedere dinsdag;
- 10 boeddhistische feestdagen (op zondag) met een speciale dienst en dharma talk: 7 gewone
feestdagen: Nehan-E (12/02), Ō-Higan (18/03), Tempeldag (06/05), Gotan-E (20/05), ŌHigan (23/09), Jōdo-E (09/12) en Joya-E (30/12). Sommige leden die slechts af en toe
kunnen langskomen, suggereren we alvast de 3 zogenaamde rode feestdagen bij te wonen:
Hanamatsuri (08/04), Ō-Bon (12/08) en Hōonkō (18/11);
- 11/03/2012: we nemen deel aan de special herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de
rampen in Oost-Japan, in Ekō-Haus, Düsseldorf;
- 12/12/2012: we bezoeken in groep een sanghalid dat al een hele tijd ziek is.
Extra openingsuren
- Bijna iedere zaterdag: permanentie in de tempel van 13 tot 18 uur.
Vzw Centrum voor Shin-Boeddhisme
- 12/02/2012: Jaarlijkse Algemene Vergadering (8 leden aanwezig, 18 volmachten).
Hoe moet het nu verder?
We leven in boeiende tijden. De Leer van de Boeddha is te waardevol om voor ons alleen te
houden. Daarom hebben we sinds 1 januari 2012 alvast onze wekelijkse bijeenkomsten over
een iets andere boeg gegooid, en de nadruk nog meer gelegd op de boeddha dharma: “Iedere
dinsdagavond is iedereen welkom om 20 uur voor het dharma-gesprek (de leer van de
boeddha). Wens je ook de ceremonie mee te maken, kom dan om 19:30 uur.”
Bovendien proberen we de gesprekken alvast per thema (T1..T5) vast te pinnen, en al een
aantal onderwerpen vooraf mee te delen. Op deze manier kan een belangstellende precies die
onderwerpen selecteren die hem/haar het beste liggen. Iedere maand komen 4 of 5 thema’s
voor als onderwerp van het dharma-gesprek om 20 uur. Voor 2013 wijzigt de volgorde
enigszins in:
T1 - algemeen thema uit de boeddhistische leer
T2 - her-talen van de leer naar de realiteit van vandaag: hier en nu
T3 - thema uit Jōdo-Shinshū (basisteksten, chantings, ceremonie, …)
T4 - vragenuurtje (liefst vooraf vragen doorsturen)
T5 - evaluatie: Hoe kunnen we verder op het pad?
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Deelname van jikōji leden aan de activiteiten van andere sangha’s

- 17/01/2012: bezoek van 6 leden van onze collega’s van Amida-trust, Lier;
- 05/02/2012: deelname aan openingsceremonie van de Anjin-Do tempel, Mönchengladbach
(Duitsland);
- 17/02/2012: bezoek van Koen Vermeulen, secretaris generaal van de BUB, omtrent de
toekomstige personeelsbehoeften;
- 28/08/2012: bezoek van 3 leden van onze collega’s van Ehipassiko, Berchem;
- 10/03 en 24/03/2012: voordracht omtrent Reine Land Boeddhisme voor toekomstige
leraren boeddhisme in het regulieren onderwijs, in Samye Dzong Instituut, Brussel, in het
Nederlands respectievelijk in het Frans;
- 11/03, 03/06, 28/10 en 09/12/2012: deelname aan Algemene Vergadering van de
Boeddhistische Unie van België (BUB) in Brussel;
- 21/03/2012: bezoek van 6 leden van onze collega’s van Triratna, Gent plus Metta Vihara;
- 28/04/2012: deelname aan het initiatief van Fo Guang Shan (FGS) & de BUB voor de
Antwerpse sangha's: Dag van de Boeddha;
- 24/05/2012: deelname aan het bezoek van de Dalai Lama in Yeunten Ling, Huy;
- 06-07/06: deelname aan symposium Een lichtbaken voor een wereld in verwarring, in
Metta Vihara retraite centrum, georganiseerd door Triratna Gent;
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- 09/09/2012: deelname aan BUB-activiteit Feest van het Boeddhisme in Huy;
- 17/11/2012: afzonderlijke voorbereidende meeting met de twee vertegenwoordigers van
onze sangha in de BUB, betreffende verscheidene standpunten;
- 23-25/11/2012: deelname aan Hōonkō Autumn Seminar (spreker Esho Nasu, Japan) en
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Ekō-Verein, Ekō-Haus, Düsseldorf;
- 29/11/2012: bezoek van Koen Vermeulen, secretaries generaal van de BUB, omtrent het
functioneren van de BUB werkgroepen en de communicatie met de ledenorganisaties;
- 07/12/2012: voordracht in Ehipassiko, Berchem: Waaraan herken je iemand die al
gevorderd is op het pad? - Vier brahma-vihara's: boeddhistische deugden.
2012 is nogmaals een jaar waarin we ons engageren in verscheidene (sociaal relevante) e-mail
acties van Avaaz.org en andere initiatieven zoals Earth Hour (31/03/2012) .
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Overige externe contacten

Cursussen
1 Introductie Boeddhisme; 2 (ge)rust in huis; 3 Nepal-cyclus (2 films en reisverslag; 4
Basisdocument Reine Land Boeddhisme: Ichimai kishōmon (Hōnen Shōnin: 一枚起請文); 5
Grieken & Boeddha (geschrapt); 6 Theravada-Boeddhisme: Karaniya Metta Sutta; 7 Aldus
heb ik gehoord; 8 De stille kracht van het boeddhisme; 9 Sutra-studie gebaseerd op het Sutra
van de Bevrijding van het Lijden (Maha-dukkhakkhandha Sutta) & door studenten
voorgestelde sutra’s; 10 Boeddhisme en welzijn; 11 Brieven van Eshin-ni; 12 Het boeddhisme
in het levensbeschouwelijk landschap in België;
Totaal aantal cursisten voor het werkjaar 35 - 2012:
135 deelnemers voor de 11 cursussen op 20 zaterdagen, met 598 cursistenuren.
Overige contacten
- naast de hoger vermelde wekelijkse diensten, zondagdiensten en de cursussen, hebben we in
2012 nog 28 contactmomenten met ongeveer 281 bezoekers (de regelmatige sangha leden
niet meegerekend);
- we onthalen weer verscheidene groepen studenten en leerlingen met of zonder hun leraar
(van wie het merendeel komt voor opdrachten omtrent wereldreligies of Oosterse/Japanse
cultuur, vaak vanuit een opleiding in de journalistiek, of gewoon uit interesse voor
boeddhisme of voor Japan). 2012 is werkelijk iets speciaals: niet alleen heten we een klas
jonge kindjes van 6 tot 8 jaar welkom (een primeur in de geschiedenis van jikōji!), maar ook
een groep autistische jongeren;
In het totaal namen we deel aan 12 externe activiteiten, hoofdzakelijk met boeddhistische
inslag, maar ook aan een aantal andere initiatieven, o.a.:
- 17/03/2012: deelname aan de Cultuurraad van het district Berchem (administratief
onderdeel van de Stad Antwerpen);
- 15/04/2012: een grote groep van onze leden neemt deel aan de speciale activiteiten rond 20
Jaar Japanse Tuin in Hasselt;
- 21/04/2012: deelname aan Concert Jewel of Dechen Shak Dagsay, Tibetaanse zangeres, in
Arenschouwburg, Antwerpen;
- 28/04/28/2012: deelname aan Lentepoets in onze straat, Pretoriastraat;
- 22/05/2012: deelname aan Meditatie Flash Mob in Centraal Station, Antwerpen,
georganiseerd door Ehipassiko – ongeveer 200 deelnemers;
- 09/06/2012: deelname aan de actie Stuur een brief naar het Asako House, Japan, om haar
familie te behoeden voor uitzetting uit hun huis;
- 24/09/2012: deelname aan meeting met KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) in
voorbereiding van de Week van de Religies & Levensbeschouwingen 2013;
- 30/09/2012: deelname aan Maanfeest in Japanse Tuin, Hasselt;
- 21-22/10/2012: deelname aan Spiritueel Weekend Antwerpen, samen met 12 andere religies
en Levensbeschouwingen, met Eenheidsviering in de katholieke kerk Heilige Drievuldigheid;
- vanaf 12/11/2012: deelname aan een speciale cursus van 6 sessies over Japanse gescheidenis
en cultuur Voor eeuwig in de schaduw van de Fuji door Etienne Hauttekeete, in Berchem;
- 15/11/2012: meeting met twee kandidaten voor kekkonshiki ceremonie (begin 2013);
- 28/11/2012: deelname aan evaluatie meeting betreffende Spiritueel Weekend Antwerpen.
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Om deze paragraaf af te ronden, vermelden we dat heel wat leden van onze sangha zich blijvend
inzetten in hun meer private cirkels – al lang voordat ze zelfs lid werden van jikōji – ieder
volgens zijn/haar eigen belangstelling en beschikbare tijd: bezoeken brengen aan hospitalen,
gevangenissen en ouderlingentehuizen, begeleiden van jongeren, verdelen van voedsel aan
mannen, vrouwen en kinderen van de zogenoemde vierde wereld, helpen van buren, enz.
PR op het internet, in kranten en tijdschriften
- We maken meer en meer gebruik van het internet om onze activiteiten aan te kondigen:
via onze eigen website, maar ook via http://www.uitdatabank.be/ . Deze gegevensbank vormt
de meest uitgebreide bron van informatie voor de reguliere geschreven pers alsook voor heel
wat andere websites… [klik op afbeelding voor vergroten]:

http://www.uitdatabank.be/

www.dna.be/

www.uitinvlaanderen.be/
www.vormingplusantwerpen.be/

- Sommige bezoeken en interviews resulteren in een artikel dat in een magazine wordt
gepubliceerd, zoals Petra Jacobs’ opdracht in World of Wonders Magazine – of een artikel in
de Westdeutschen Zeitung (12/03/2012) omtrent de herdenking van de slachtoffers van de
rampen in Oost-Japan [klik op afbeelding voor vergroten]:
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We willen blijven ons best doen om met grote omzichtigheid onze sangha te begeleiden, zodat
de gedane investeringen optimaal kunnen aangewend worden om de dharma te verspreiden,
en zodat het impact op onze maatschappij geleidelijk aan meer en meer zichtbaar wordt voor
de huidige en de toekomstige generaties…
Mogen we dit Activiteitenrapport 2012 afronden met een woord van dank aan alle sanghaleden die onafgebroken hun energie besteden aan de werking van onze tempel, en in het
bijzonder aan onze overleden tempelstichter Rev. Shitoku (Ōchō-in) A. Peel en aan al onze
vrienden in binnen- en buitenland die ons actief steunen!
Antwerpen, 10 februari 2013 - In naam van de jikōji-sangha
De Raad van Bestuur:
Rev. Daijō Fons Martens
voorzitter
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