
 

 

 

In een leven vol afspraken, werkzaamheden 

en verplichtingen zoeken steeds meer 

mensen naar een manier om hier rust in aan 

te brengen. Een woord dat in dit kader aan 

populariteit wint is mindfulness ofwel 

aandachtig/bewust leven). Mindfulness vindt 

zijn oorsprong in het boeddhisme, waarin 

bewust leven een centrale pijler vormt, maar 

in feite is aandachtig leven natuurlijk voor 

iedereen heilzaam. Juist ook voor ons in het 

drukke Westen. Bij nadere beschouwing is 

mindfulness ook nauw verbonden is met  

kwaliteiten als liefdevolle vriendelijkheid, 

wijsheid, het (intenser) kunnen ervaren van 

schoonheid, b.v. in de natuur  et cetera.  In de 

documentaire speelt de wereldberoemde 

boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh 

een centrale rol. Hij komt oorspronkelijk uit 

Vietnam en heeft mindfulness naar het 

Westen gebracht. Als spiritueel leider woont 

hij nu in Plum Village, een leefgemeenschap 

in Zuid-Frankrijk, waar hij samen met andere 

zen-boeddhistische monniken en nonnen 

mindfulness tot een wereldwijd fenomeen 

heeft doen uitgroeien. Walk With Me biedt 

een nooit eerder vertoonde toegang in deze 

gemeenschap. Drie jaar lang werden de 

levens van de bewoners van Plum Village 

gevolgd en komen existentiële vragen 

waarmee ze geconfronteerd worden aan 

bod.  

 

 

 

Filmcafé: Walk With Me (2017) 
Dinsdag 17 maart om 19.00 uur in de filmzaal van 

de Arminiuskerk, Museumpark 3, te Rotterdam  

(t.o. museum Boymans van Beuningen) 

Iedereen van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen welkom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding: Dr. Koen Holtzapffel (predikant) en Dr. Amber de Rooij (psycholoog).  

Met medewerking van : José Riezebos, Ed Stevens en Jethro Zevenbergen. 

Na het bekijken van de documentaire (94 minuten) zal José Riezebos (mindfulnessdocente) ons 

aan de hand van  oefeningen nader laten kennismaken met aandachtig leven, zodat we het ook in 

ons eigen leven kunnen toepassen. Ook zal worden ingegaan op de relatie tussen leven met 

aandacht en de zogenoemde universele deugden en kwaliteiten die een centrale rol spelen in 

allerlei religies en bewustzijnsstromingen. 


