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Agenda
 Internationaal 

Juni 2014
13 tot 18 - Naarden
Anthropogenesis, The Evolution
of the Human Soul
Seminar met Martin Leiderman
Engelstalig                   

Juli - Augustus 2014
30/7 - 3/8 - Parijs
Bridging Science and Spirituality
Europees Congres van de TS
Engelstalig

Augustus 2014
15 tot 18 - Naarden
ITConf op ITCentre
Theosophy, 
Unity and helping the World
Engelstalig

Agenda
 Nederland 

Mei 2014
31 - Algemene Ledenvergadering
Theosofische Vereniging in Nederland
locatie: Besant Hall, Naarden

Juni 2014
21 - Amsterdam
nationale gespreksgroep
De Mahatma Brieven    

Agenda
 loges en centra

Juni 2014

Amsterdam 
21  Evaluatiegesprek   
  
Arnhem 
2    De Geheime Leer
studiegroep, Ineke Vrolijk  
16  Mens, schakel tussen hemel en 
aarde, leesgroep,
WP Waller en W Lammers 
23  Ledenavond     

Den Haag 
2    Mystiek en muziek, lezing,
Martie Velthuis  
14  Meditatiediagram van 
Blavatsky, inleiding met meditatie, 
Ineke Vrolijk 
14  De Geheime Leer, 
cursus, Ineke Vrolijk 

Groningen 
16  Seizoensafsluiting   

Heeze (bij Eindhoven)
21  De Geheime Leer, studie 

Rotterdam 
3    Het embleem van de 
theosofische vereniging,
lezing, Wim Leys     
10  Het meditatiediagram van 
Blavatsky, 
studieavond, Ineke Vrolijk 
17  De directe weg naar bevrijding, 
gesprek, Aad vd Wekke   
24  Siva Sutra, 
studie, Ronald Engelse   

Utrecht 
3    Open huis 
6    De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk 
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Van de bestuurstafel - mei 2014 

Beste vrienden, hier volgt heel in het kort iets over het verleden en vooral veel over 
wat nog komen gaat: het wordt weer een zomer met ‘voor elk wat wils’. 

Het symposium van verschillende spirituele groepe-
ringen werd dit keer georganiseerd door de TVN, op
29 maart 2014 in de Westerkerk in Amsterdam. 
Het thema DE UITDAGING VAN DE ZIEL, 
waarheid, weten en wijsheid was voor veel 
mensen voldoende ‘uitdaging’ om op deze prachtige
lentedag af te reizen naar Amsterdam, sommigen 
zelfs vanuit het buitenland: ruim 350 bezoekers. 
Dankzij de uitstekende presentaties van de sprekers
en een geweldig team van vrijwilligers liep de dag op 
rolletjes en mag een groot succes genoemd worden. 
De symposium- special van Theosofia met bijdragen van sprekers op het symposium 
werd aan het eind van de dag aan alle bezoekers uitgereikt. 
In dit verband is een rectificatie op zijn plaats: onder afbeeldingen waar stond ‘ter 
beschikking gesteld door Bax Art’ had moeten staan ‘afbeelding ter beschikking 
gesteld door…’ Onze excuses voor deze omissie. In dit nummer van Theosofia vindt u 
de presentatie van Klaas-Jan Bakker bij dit symposium.

Op 27 april hebben wij bericht ontvangen dat Tim Boyd door de leden gekozen is tot 
de achtste Internationale President van de Theosophical Society, van 2014 tot 2021. 
Een korte levensbeschrijving staat op bladzijde 53 van deze Theosofia. De TVN zal 
de nieuwe president ondersteunen in zijn werk en wenst hem veel succes met deze 
zware verantwoordelijkheid.

De Algemene Leden Vergadering van de T.V.N. zal dit jaar plaatsvinden op 31 mei 
2014 (LET OP) in de Besant Hall in Naarden. De koffie staat klaar vanaf 10 uur; de 
vergadering start om 10.30 uur.

Van 13 tot 18 juni 2014 heeft Martin Leiderman uit Los Angeles, bestuurslid van het 
Krotona Institute of Theosophy, zijn kostbare vrije dagen geofferd om in Naarden 
met ons in te gaan op Anthropogenesis, The Evolution of the Human Soul as 
Decribed in The Stanzas of Dzyan. Zijn vorige seminar over Cosmogenesis was, 
dankzij zijn creatieve en inspirerende en vernieuwende benadering, een groot 
succes. Nederland, wij krijgen dit  hier op een presenteerblaadje, komt allen! 
Opgeven bij activities@itc-naarden.org

    
De Theosofische Vereniging in Nederland heeft sinds kort ook een eigen facebook 
pagina. Word vriend/like us: Facebook - Theosofische Vereniging in Nederland.
www.facebook.com/TheosofischeVereniging
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Het 37e Europese Congres van The Theosophical Society in 
Europe, Federation of National Societies (EFTS) zal plaatsvinden
in Parijs, van woensdag 30 juli 2014 tot en met zondagochtend
3 augustus 2014. Het thema is Bridging Science and Spirituality.
Tim Boyd (de nieuw gekozen internationale president van de TS),
professor Graciella Ricci (Italië), Muriel Pécastaing-Boissière 
(Frankrijk), Luc Lambs (Frankrijk) en Ulrich Mohrhoff uit 
Pondicherry (www.thisquantumworld.com) zijn de belangrijkste 
sprekers. Daarnaast zijn er diverse korte lezingen over What 
Science has Contributed to Spirituality, met bijdragen van onder 
meer Sabine van Osta (België), Wim Leys en de voorzitter  
namens de TVN. Halldor Haraldsson, concertpianist en General
Secretary in IJsland, zal een avondconcert geven. De bijeenkomsten vinden plaats
in Adyar Theatre, 4 Square Rapp, Parijs. Het prachtig gerenoveerde theosofische 
gebouw van de TS is al een bezienswaardigheid op zich. Parijs is per Thalys 
uitstekend bereikbaar en we gaan er dan ook vanuit dat de Nederlandse delegatie 
groot zal zijn. Aanmelden via www.te-efts.org 

   Dan zal er van 15 tot 18 augustus 2014 een heel grote 
   conferentie plaatsvinden in Naarden: Theosophy, Unity and 
   Helping the World … Where do we go from here? 
   www.theosconf.org , kort gezegd ITC op ITC, of wel 
   International Theosophy Conferences, Inc. op het 
   International Theosophical Centre: twee geheel verschillende  
   organisaties dus. Er komen veel TS-leden uit binnen- en 
   buitenland naar deze conferentie waar theosofen vanuit 
verschillende tradities met elkaar in dialoog zullen gaan om te onderzoeken hoe 
Theosofie zich ten dienste van de mensheid kan stellen volgens de maatstaven die
in de 21e eeuw worden vereist. Aan het eind zal een gezamenlijke slotverklaring 
worden opgesteld. De voertaal is Engels. Geef u snel op, want de ruimte is beperkt.

In september 2014 is Ravi Ravindra in Nederland. Onze voormalige professor 
Metafysica in de geest van de Theosofie, Hans Gerding, heeft het mogelijk gemaakt 
dat Ravi inleidingen zal geven in Utrecht, Leiden en in de Besant Hall van het ITC in 
Naarden. Nadere informatie volgt via de website of in de volgende Theosofia.

Blokkeert u alvast dinsdag en woensdag 7 en 8 oktober 2014 in uw agenda: dan zal 
Bhupendra Vora een Silent Retreat houden over The Purpose of Life, met inleidingen 
en momenten van stilte en reflectie (zie de bij deze Theosofia gevoegde folder). 
In nummer 1 van 2013 stond zijn artikel Het zoeken naar het eeuwige; in dit 
nummer en in het septembernummer zullen eveneens artikelen staan van zijn hand. 
Aanmelden bij activities@itc-naarden.org    

Wij wensen u een inspirerende lente en zomer en hopen u spoedig de hand te 
mogen drukken! Hartelijke groet namens het hoofdbestuur, Els Rijneker. 
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