
Programma loge Utrecht 
In deze tijd bestaat een groeiende behoefte aan 
saamhorigheid, onderlinge uitwisseling en 
verdieping. We zien onze loge als werkplaats 
waar iedereen samen kan werken aan de eigen 
spirituele ontwikkeling met als achterliggend doel 
het dienen van de mensheid.  
 
Het thema van dit seizoen is:  
 
Wij, de Wijsheidstraditie en deze tijd 
Tijdens de openbare lezingen willen we ingaan op 
de volgende vragen: 

 Wie zijn wij in essentie?  

 Wat kan de wijsheidstraditie ons leren over de 

uitdagingen van deze tijd?  

 Hoe kunnen we aan spirituele ontwikkeling 

een bijdrage leveren?  

 
De serie wordt afgerond met een aantal 
praktische invullingen.  
 
 
Missie van de Theosofische Vereniging  
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen 
en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend 
inzicht in de eenheid van alle leven, de tijdloze 
wijsheid en spirituele zelf-transformatie. 
 
Contact  

 Theosofische Vereniging in Nederland, met 

boekhandel en uitgebreide bibliotheek: 

Tolstraat 154, 1047 VM Amsterdam: 

https://www.theosofie.nl en info@theosofie.nl  

 Theosophical Society Adyar (Chennai, India): 

https://www.ts-adyar.org 

 Internationaal Theosofisch Centrum Naarden, 

Meentweg 9, 1411 GR Naarden:  

www.itc-naarden.org en info@itc-naarden.org  

 
 

Lidmaatschap TVN 
Iedereen is welkom op onze spirituele zoektocht, 
samen op weg. Van leden wordt gevraagd de 
doeleinden van de Theosofische Vereniging te 
onderschrijven. Leden van loge Utrecht zijn ook  
lid van TVN. 
 
Loge Utrecht is één van de loges van de 
Theosofische Vereniging in Nederland (TVN),  
die verbonden is met de internationale 
Theosophical Society Adyar.  
 
Bijeenkomsten loge Utrecht 
Openbare bijeenkomsten vinden plaats op de  
3e vrijdag van de maand: aanvang: 20.00 uur 
precies. Zaal open:19.30 uur. 
Entree voor niet-logeleden: vrijwillige bijdrage. 
 
Bibliotheek loge Utrecht 
Geopend tijdens logeactiviteiten.  
 
 
Contact: http://utrecht.theosofie.nl   
Marijke Ahsmann, secretaris, tel. 06 - 36364873 
E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com  
 
Actuele informatie:  http://utrecht.theosofie.nl 
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Jaarthema: 

 

“WIJ, DE WIJSHEIDSTRADITIE 

 EN DEZE TIJD” 

Doeleinden van de TVN:  
 
1. Het vormen van een kern van de universele 

broederschap der mensheid, zonder onderscheid 
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie 
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. 

3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten 
van de natuur en de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn. 


