
Zenweekend o.l.v. Zenmeester Johannes Fischer 
 
Wanneer: 22 – 24 juni 2018 
 
Waar: Stiltecentrum Betlehem 

Abdijlaan 1 
7004 JL Doetinchem 
Nederland 

 
Kosten: 210 euro 
 
Contact: A.W. Hagoort 

aaf.hagoort@hotmail.com 
06-12841210 
 

 
 
Dit weekeinde staat open voor inschrijving voor zowel beginners als mensen die ervaring hebben met 
een sesshin en mediteren. 
 
Belangrijke informatie voor deelname: 
 
Het weekeinde start vrijdag om 17.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur. Het hele weekend verloopt 
in stilte vanaf de eerste periode zitmeditatie op vrijdagavond na het avond eten.  
Er is ca 7 uur zitmeditatie op zaterdag en ca. 5 uur op zondag, in periodes van 25 minuten afgewisseld 
met korte periodes loopmeditatie en langere pauzes. Het precieze dagschema wordt later bekend 
gemaakt.  
Tijdens de meditatie is er gelegenheid voor Dokusan, een individuele ontmoeting met de zenmeester 
Johannes Fischer. Johanes Fischer geeft op zaterdag een lezing (teisho) en op zondag zal er een 
vragenuurtje (Questions & Answers) zijn. De voertaal voor het weekeinde is Engels. Zo nodig kan 
Johannes zijn lezingen tweetalig (Duits en Engels) houden. 
Het is mogelijk om op zaterdagavond of zondagochtend een dienst in de Abdij bij te wonen. 
. 
 
 
Begeleider 
 

 
 
Johannes Fischer (1957) 
Johannes Fischer is een Duitse zenmeester van de Bodhi Sangha, die onder leiding staat van 
zenmeester AMA Samy.  
Op zijn website (www.zen-fischer.de) geeft Johannes Fischer het volgende aan:  
“Ik sta in de traditie van zenmeester (tevens priester Jezuïet) P. AMA Samy SJ uit India, die mij in 
2013 tot onafhankelijk Zenmeester benoemd heeft. AMA Samy komt uit de traditie van Sanbo-Kyodan 
uit Japan. Hij staat midden in de traditie van Zen, beoefent de interreligieuze dialoog (boeddhisme, 
christendom, hindoeïsme), en de dialoog met moderne wetenschappen(psychologie, filosofie e.d.). Als 
laatste probeert hij de zentraditie op een hermeneutische wijze in te passen in de huidige cultuur”  
Johannes Fischer woont in Zeitlofs-Eckart.  Hij is afgestudeerd theoloog en heeft ook filosofie 
gestudeerd. Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld en is gediplomeerd gestaltetherapeut, 
natuurgeneeskundig psychotherapeut en coach. Hij heeft verder zowel in Duitsland als op de 
Filippijnen aan verschillende sociale projecten gewerkt.  

http://www.zen-fischer.de/
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