
Plannen voor aanbouw
weg over terrein Adyar

Op onze website staat het
bericht Proposed Elevated
Adyar Corridor, met Neder-
landse vertaling. Leden van
wie het mailadres bij ons
bekend was ontvingen dit
ook elektronisch.

Het bestuur van Tamil
Nadu is namelijk bezig met
uitbreiding van het wegennet
rondom het gebied van ons
internationaal hoofdkwartier
in Adyar. Een gedeelte zal
volgens de planning over het
terrein gaan, met als alter-
natief een lus over de rivier
de Adyar.
Op www.tnudf.com, onder
‘Notice Board’, zijn details
over dit onderwerp te
bekijken.

C.V.K. Maithreya, President
van de Madras Theosophical
Federation & Theosophical
Order of Service, Chennai
Region, doet een dringende
oproep aan de internationale
gemeenschap en aan allen die
de TS een warm hart toe-
dragen om te reageren naar
kranten, media en een ver-
tegenwoordiger van het be-
stuur van Tamil Nadu, met
het doel om de weg niet over
het terrein te laten lopen,
maar om te kijken naar het
alternatief van de weg over
de rivier. Voor suggesties ter
onderbouwing van deze
protesten verwijzen wij naar
(de Engelstalige versie van)
het bericht op
www.theosofie.nl.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda Nederland

augustus 2009
27-30 Naarden, silent retreat

Steps to Spiritual Realisa-
tion met Trân-Thi-Kim-
Diêu (Engelstalig)

november 2009
14 en 15 najaarsweekend

TVN

Agenda buitenland

augustus 2009
1 Nottingham (Verenigd

Koninkrijk), Engelse
zomerschool, Spiritual
Awareness in the 21st
Century

De nationale studiegroepen
vinden plaats in de Tolstraat te
Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over
alle genoemde activiteiten kunt
u contact opnemen met de
T.V.N.: 020-6765672.
Zie ook www.theosofie.nl.

Wist u dat ... de laatste zeven jaargangen van Theosofia integraal op onze website
te lezen zijn? Kijk op  http://www.theosofie.nl/tijdschrift/index.htm .

Als je jezelf niet vergelijkt met een
ander zul je zijn die je bent. …

Het trachten iemand anders te evenaren,
of gelijk te worden aan je ideaal,
is een van de hoofdoorzaken van

tegenstrijdigheid, verwarring en conflict.

Uit: J. Krishnamurti,
Laat het verleden los
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de
betreffende loges/centra
(zie adressenpagina).

september 2009

Arnhem
7  Opening van het seizoen,

voor leden
21 Theosofische grondbegin-

selen, cursus, Ronald
Engelse

28 Ledenvergadering, alleen
voor leden

Amsterdam
19 Wat is theosofie? lezing,

Ans Vermolen
29 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, studieavond
Den Haag
12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

14 Opening van het seizoen,
voor leden, Wim Leys

21 Heilig sensualisme in De
berg van licht (Couperus),
lezing, Caroline de
Westenholz

28 Leven en werk van HPB,
lezing, Els Rijneker

Haarlem
12 Mogelijkheid tot bezich-

tiging Vrij-Katholieke Kerk
Bloemendaal

13 Idem als 12; concert door
Gregoriaans koor

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het het hoofdkantoor van de TVN
is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische

bibliotheek’ met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

16 De eenheid van de we-
reldreligies (1), lezing,
Wim Leys

23 De eenheid van de we-
reldreligies (2), lezing,
Wim Leys

Naarden
8 Opening met pot-luck

dinner in St. Michael’s
House

8 Kabbalah, lezing, Kees
Voorhoeve

22 Licht op het Pad, studie,
Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe
22 Opening van het werkjaar

oktober 2009

Arnhem
5 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk

12 Swedenborg, lezing, dhr.
Wagenaar

19Theosofische grondbe-
ginselen, cursus, Ronald
Engelse

26 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk

Amsterdam
10 Waarom een theosofische

vereniging? lezing, Fay van
Ierlant

27 De Yoga Sutra’s van
Patanjali, studieavond

Den Haag
3 Inleiding in de theosofie,

beginnerscursus, Wim
Leys

5 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse

10 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

10 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

12 Louis Couperus en het
Corpus Hermeticum,
lezing, Maarten Klein

17 Inleiding in de theosofie,
beginnerscursus, Wim
Leys

19 Gespreksavond
26 De Stem van de Stilte,

studieavond, Ronald
Engelse

31 Inleiding in de theosofie,
beginnerscursus, W. Leys

Haarlem
21 Engelen, lezing, Mark

Metselaar
Leeuwarden
12 Regeneratie van de Mens

van Radha Burnier,
studiemiddag in Drachten

26 Regeneratie van de Mens
van Radha Burnier,
studiemiddag in Drachten

Naarden
11 De westerse gnosis,

lezing, Elly Kooijman
20 Licht op het Pad, studie,

Femmie Liezenga
Utrecht
2 De Meesters, bijzondere

mensen, lezing, Floris
Methorst

16 Wat is Theosofie, lezing,
Wim van Vledder

Zwolle Lanoe
6 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie van
Geoffrey Farthing, studie
27 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper




