
Triratna in Arnhem Boeddhistisch Centrum Arnhem maakt deel uit van het wereldwijde netwerk 
van de Triratna boeddhistische beweging. Triratna is een beweging die gericht is op een praktische 
beoefening van boeddhisme die past in de huidige samenleving en het dagelijks leven in deze tijd. 
De beweging is wereldwijd vertegenwoordigd in vele landen met stadscentra, retraitecentra en 
sociale projecten.

Adres:
Buurtcentrum de Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC Arnhem

Correspondentieadres:
Looierstraat 2/4A
6811AW  Arnhem

Informatie en opgave:
Als je vragen hebt over boeddhisme en/of meditatie en informatie wilt over onze activiteiten, neem 
gerust contact met ons op.
Sangharati : 06 27481378
email: arnhem@triratna.nl

K.v.K. nummer 09181016
BCArnhem Triratna is een ANBI stichting (zie: www.transparante-anbi.nl)

Woensdagavond
19.00-21.00 uur
Open voor iedereen met of zonder ervaring. Opgave niet nodig.
Deur open 18.30
Op deze avonden beginnen we met meditatie en verdiepen ons daarna in een aspect van de leer 
van de Boeddha en hoe we dat in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Iedere maand is er een 
ander thema. De laatste avond van de maand is een avond gericht op meditatie. Voorkennis is niet 
nodig om deel te kunnen nemen.
 

Dag met meditatie en studie
Per maand een hele dag van meditatie en studie. We beginnen in de ochtend met meditatie. Voor 
iedereen die de twee basismeditaties kent.
Om 13.15 beginnen we met studie voor belangstellenden.
Ervaring met studie is niet vereist.
Je kunt van 10 tot 12.30 (meditatie) of van 13.15 -16.00 (studie) komen of de hele dag.

Open zaterdagochtenden
Maandelijkse meditatie ochtend van 10 tot 12 uur. De deur staat open voor iedereen met ervaring 
in meditatie. De ochtenden worden geleid door mitra’s.

Studiegroep gevorderd vouwen
1 keer per maand op dinsdag. Op uitnodiging

Studiegroep gevorderd mannen
1 keer per maand op maandag. Op uitnodiging

Studiegroep belangstellende beginners
1 keer per maand op donderdag. Op uitnodiging

Jaarlijks een Vrouwen en Mannen Mitradag 

mailto:arnhem@triratna.nl


Manier van financiering van de activiteiten:
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €45,- per maand (als je regelmatig komt) of voor losse 
avonden een vrijwillige bijdrage van €10,-. Dit maakt het ons mogelijk de kosten voor het centrum 
te betalen zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Je kunt dit overmaken op Triodos 
NL79 TRIO 0786 821 779, t.n.v. Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem of een bijdrage in de 
gele Dana box in het centrum doen. (Dana betekent vrijgevigheid.) Als het maandbedrag een 
bezwaar is, laat het dan gerust weten.
De stichting heeft geen vermogen wel een kleine reserve, zie de jaarlijkse financiële 
verantwoording.

 


