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Overzicht activiteiten Loge Utrecht december 2020
Beste leden en vrienden van Loge Utrecht,
Hieronder een overzicht van onze activiteiten in december.
Helaas hebben we moeten besluiten om, met het oog op de gezondheid van onze
meditatiebegeleider Wouter van Beers en de andere deelnemers, in deze coronatijd de
meditatiegroep voor onbepaalde tijd stop te zetten.
Evenmin kunnen we om diezelfde reden geen lezingenprogramma aan bieden. We hopen dat
we wanneer de maatregelen versoepeld zijn, wellicht in januari/februari weer kunnen
beginnen met lezingen geven. Maar alles is nog onzeker.
Wat ons zeer aan het hart gaat is dat we een moeilijke beslissing moesten nemen om
Het Lichtfeest van 18 december NIET door te laten gaan.
We zullen nu in kleinere kring, of alleen, het Licht moeten verwelkomen. Maar in het besef
dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, al is het dan niet fysiek, hoeft dit niet een minder
mooie gebeurtenis te zijn.
Dan hier de activiteiten die wel doorgaan:
Dinsdag 1 december
Vrijdag 4 december
Dinsdag 8 december

19.30, zaal open 19.00 uur
13.30-15.30
19.30-21.30

Dinsdag 15 december

19.30

Open huis/inleiding in de theosofie
Studiegroep Geheime Leer op Zoom
Studiegroep, de mens, God en het
Universum
Studiegroep Het Tibetaanse boek van
Leven en Sterven

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud.
Zolang het coronavirus nog onder ons is kunnen we niets met zekerheid plannen.
Over het niet doorgaan van een activiteit wordt je door de contactpersoon van die activiteit
op de hoogte worden gesteld. Evenals wanneer er een activiteit weer wel doorgaat.
Voor actuele informatie kun je ook onze website: utrecht.theosofie.nl raadplegen.
Voor nu wens ik iedereen een mooie, vreugdevolle en vreedzame decembermaand toe in
goede gezondheid.
Hartelijke groet, Marijke Ahsmann, secretaris Loge Utrecht
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