
Het besef van vergankelijkheid laat ons 
inzien, dat zowel lijden en verdriet, 
als ook vreugde en geluk voorbijgaan. 

 
 

 
 

 

 Het gaat niet om 
 de omvang van onze daden, 
 maar om de intentie van onze daden. 

Ik ben aangekomen 
ik ben thuisgekomen 
in het hier 
en in het nu 
stevig 
vrij 
verwijl ik 
in het absolute 

Al het lijden, dat in onze wereld bestaat, 
komt voort uit ons denken.

BEREIKBAARHEID 

Komende vanuit Groningen neemt u vanaf de snelweg 

A7, afslag nr. 47, naar Winschoten. Rechtsaf neemt u de 

brug over het Winschoterdiep en volgt u de oostelijke 

rondweg om Winschoten. Bij de rotonde rechtdoor. 

Na de brug over Pekel A, eerste straat linksaf richting 

Oudeschans. Aan het einde van deze weg (ca.10km) gaat 

u rechtsaf. Na ca. 150 meter ziet u het meubelatelier aan 

de linkerkant van de Hoofdweg liggen. 

U kunt uw auto parkeren langs de Hoofdweg. 

Komende vanuit Veendam neemt u vanaf de N33 afslag 

Pekela’s. Voorbij Oude Pekela volgt u bij verkeerslichten 

het bord Bellingwolde. Zodra u in Bellingwolde bent gaat 

u bij de kruising van het  Texaco  pompstation linksaf. 

Na ca. 1500 meter  vindt u het meubelatelier aan de 

rechterkant van de Hoofdweg. 

U kunt uw auto parkeren langs de Hoofdweg. 

MEUBELATELIER 

ALLERHANDEN 

Hoofdweg 148 

9695 AR Bellingwolde 

tel:  0597 - 531599 

vaste openingstijden: 

elke zondag van 

13.00 - 1700 uur 

 

“Intensief kijken vereist moed” 
    Thich Nhat Hanh 

zondag 19 oktober  

zondag 26 oktober 

zondag 2 november 

zondag 9 november 

 Lustrumexpositie: 

 van 13.00 - 17.00 uur 

- Buddha beelden en Hindoe beelden 

- Thep Phanon beelden (bidders) 

- huisaltaren, tempeltjes, consoles 

- rijstpapier prenten, kalenders 

- kandelaars en oliebranders 

- wierook en wierookbranders 

- offerschaaltjes, offerpotjes 

- meditatiebankjes,meditatiekussens 

- marmeren Buddhahoofden (tuin) 

- Birma Crown objecten 

- lava (zand)steen Buddha’s 

- Chinese kasten (oude en nieuwe) 

- Aziatische, Indonesische meubelen

Buddha in Beeld 

BBBeeld” 

ALLERHANDEN 

Vitarka mudra: 

argumentatie 

Abhaya mudra: 

bescherming 

Boeddhahoofd 

brons 

Boeddhahoofd 

hardsteen 

Padmasana   = lotustroon 

2003 



LUSTRUMPROGRAMMA: 

- zondag 19 oktober - 

13:30-14:00 uur en 16:00-16:30 uur 

Intuïtief geïnspireerde klankzang. 

Titia ten Bosch 

- zondag 26 oktober - 

13:30-14:30 uur 

Lezing over de opkomst van het Hindoeïsme 

op Java toegelicht met dia’s. Mevr. Lanting 

- zondag 2 november - 

13:30-14:30 uur 

Lezing over het Boeddhisme op Java 

toegelicht met dia’s. Mevr. Lanting 

- zondag 9 november - 

13:30-14:00 uur en 16:00-16:30 uur 

Klankschalen concert. Christina de Kaste 

Dit ogenblik. 

Buddha kreeg de volgende vraag voorgelegd: 

“Welke meditatie beoefenen u en uw leerlingen”? 

Hij antwoordde: “we zitten, we lopen en we eten” 

De vraagsteller merkte op: “maar mijnheer, 

iedereen zit, loopt en eet”. 

Buddha vertelde hem: “Als we zitten, wéten we 

dat we zitten. Als we lopen, wéten we dat we 

lopen. Als we eten, wéten we dat we eten”. 

Meestal verliezen we onszelf in het verleden of 

worden we weggevoerd naar de toekomst. Als we 

aandachtig zijn en in direct contact met het 

huidige ogenblik, verdiept zich ons inzicht in wat 

er in en om ons heen gebeurt, waardoor we 

geleidelijk vervuld worden van instemming, 

vreugde, vrede en liefde. 
 Thich Nhat Hanh

Vrede aanraken 

Als je denkt dat vrede en geluk ergens anders 

zijn en je rent er achteraan, zul je nooit 

aankomen. Alleen wanneer je beseft dat vrede 

en geluk hier in dit moment beschikbaar zijn, 

zul je in staat zijn je te ontspannen. 

In het dagelijkse leven is er zoveel te doen en 

zo weinig tijd. Je voelt je misschien gedwongen 

de hele tijd te rennen. Stop er gewoon mee! 

Raak de diepste grond aan van het huidige 

ogenblik en je zult ware vrede en vreugde 

aanraken 
 Thich Nhat Hanh 

  Er zit een toeschouwer 

achter mijn ogen. 

 Het lijkt erop dat 

hij dingen gezien 

heeft in tijden en 

werelden, die 

het geheugen 

niet kent. Deze 

vergeten inzich-

ten glinsteren in 

het gras en doen 

de bladeren 

ritselen. 

Onder sluiers 

heeft hij het 

gezicht van de beminde gezien in de schemer 

van vele naamloze sterren. Daarom lijkt zijn 

hemel te lijden door de pijn van talloze 

ontmoetingen en scheidingen. Een verlangen 

doordringt deze lentebries – een verlangen vol 

gefluister van tijden zonder begin. 

 Rabindranath Tagore 

 uit: “The Collected Poems and Plays”

Ware stilte betekent: 

Stilzijn wanneer het tijd is 

om stil te zijn 

en doorgaan wanneer het tijd is  

om door te gaan. 

Op deze manier zijn rust en beweging in 

overeenstemming met de eisen van het 

moment en daarom is er licht in het leven. 

 I Tjing of het Boek der Veranderingen 

 

In 1982 zijn wij gestart met dit kleinscha-

lige bedrijf en dat willen wij, ondanks de 

verleidingen van onze groei-economie, ook 

zo houden. 

Dat betekent, dat alles wat wij doen, past 

binnen deze kleinschaligheid. Ook de twee 

exposities, die we jaarlijks organiseren. 

Uw belangstelling, uw hartverwarmende 

opmerkingen én uw aankopen maken deze 

exposities mogelijk. Wijzelf genieten ervan. 

We hopen, dat u dit ook doet en dat u zich 

in onze sfeer thuis zult voelen. 

“NAMASKAR”   (van harte welkom) 

Namaskara 

Gebaar van begroeting en gebed 

Bij de namaskara mudra worden beide handen voor 

het hart tegen elkaar gelegd. Het is het teken van 

de groet, het gebed en de verering. 

Boeddha’s en Bodhisattva’s maken dit gebaar niet, 

omdat ze aan niets en niemand verering schuldig 

zijn. Het drukt ook de zogeheten ‘zo-heid’(Sanskr. 

tathara) uit. 


