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Aan de leden, vrienden en belangstellenden,
De Loge Utrecht van de Theosofische Vereniging Nederland heeft het plan om
de volgende activiteiten voor de zomer van 2020 te starten:
1. Het instellen van “Open huis/Soos” bijeenkomsten. In onze veilige
omgeving kunt u dan uw kennis en ervaringen delen en van gedachten
wisselen zonder veroordeeld te worden. De bijeenkomsten zijn vooral
bedoeld om daarmee onze onderlinge band te verstevigen.
We kunnen immers leren van de kennis en ervaringen van anderen. Het
kan ons helpen in onze geestelijke ontwikkeling en ons mensbeeld in een
breder perspectief plaatsen. Een toetsing daarvan aan oude (esoterische)
wijsheid kan voor beginners een inleiding tot de theosofie zijn.
De uitwerking van deze bijeenkomst, in de vorm van een kringgesprek,
vindt plaats op de eerste dinsdag avond van de maand het Loge gebouw,
Kruisstraat 307 in Utrecht (geplande aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf
19:00uur).
2. Het instellen van een activiteit om leden, vrienden en belangstellenden in
de gelegenheid te stellen samen te mediteren. Dit onder leiding van
Wouter van Beers. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiding
geven in yoga en meditatie aan grote groepen.. Zijn voorstel is om de 14
dagen, met tenminste 5 deelnemers. Deze bijeenkomsten zullen
plaatsvinden in het Loge gebouw op een nog nader te bepalen dag en
tijdstip van de week. De kosten daarvan zullen zijn 3 euro inclusief koffie
of thee.
Het bestuur wil weten hoeveel personen belangstelling hebben voor deelname
aan zowel activiteit 1 als 2. Om deze activiteiten door te laten gaan zijn per
activiteit minimaal 5 deelnemers nodig.
Opgave voor 1 april 2020 bij de secretaris.
Met vriendelijke groet, Marijke Ahsmann, secretaris
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