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Agenda Internationaal

December 2016            
    5-16  Adyar, India, 
  Theosophy and The Upanishads
  met Chittaranjan Satapathy
       17  Parijs, Frankrijk
  Vergelijkende studie van wijs-
  begeerte, wetenschappen en
  godsdiensten: waarom en hoe?
  met Trân-Thi-Kim-Diêu, Franstalig
 31-5/1  Adyar, India, 
  Beyond Illusion: 
  A Call to Unity, 
  Internationale Conventie van de TS

Januari 2017
    9-20  Adyar, India, 
  Self-Transformation and 
  The Spiritual Life 
  met Vicente Hao Chin Jr.
 23-3/2  Adyar, India, 
  Live Quantum, Be Happy
  met Amit Goswami

Februari 2017
         5  Antwerpen, België
  Agni Yoga, de vurige hartyoga,
  speciaaal voor deze turbulente tijd
  met Eric Du Meunier
       12  Belfast, Noord-Ierland
  Zand-mandala’s van Tibet
  met Marjorie Bloch
  kunstenares - Engelstalig
       22  Hannover, Duitsland
  Geoffrey Hodson - Inkijk en 
  inzicht in leven en werk
  van een helderziende theosoof
  met Thomas Fredrich, Duitstalig

Agenda Nederland

Maart 2017
       12  Naarden
  De Upanishads, Wim van de Laar
  Voorjaarsdag TVN

Agenda loges en centra

december 2016 
Amersfoort 
12  Meditatie / genezingsdienst, 
 Guido Lamot
19   Lichtfeest
Amsterdam 
10  Regeneratie van de mens 
 (lezingen van Radha Burnier)   
10  Inzicht is nu (Krishnamurti), 
 gespreksgroep  
17  De Mahatma’s en hun brieven,
 inleidende gespreksgroep   
17  Er is een weg die leidt naar het 
 Hart van het universum, 
 lezing, Femmie Liezenga  
Apeldoorn 
  1  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, 
 studieavond     
15  Lichtfeest
Arnhem
  5  De Geheime Leer, 
 gespreksgroep, Ineke Vrolijk  
12  Samen mediteren, 
 meditatiegroep
19  Licht in de donkerte, 
 lichtfeest met lezing, 
 Alice Bouwland 
Den Haag 
  4  Inleiding in theosofie, 
 cursus, Wim Leys
10 Mindfulness, 
 cursus, Ineke Vrolijk
10 Geheime Leer voor gevorderden,
 studiegroep, Ineke Vrolijk 
12  Hermetische geneeskunst, 
 lezing, Frank Tuinstra 
19  Lichtfeest 
Groningen 
10  Leven en werk van Annie Besant,
 Openbare lezing, Wim Leys 
Haarlem 
  9  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
17  De Geheime Leer, studie 
Naarden 
  4 Morning Talk
  6 Laat het verleden los 
 (Krishnamurti), gespreksavond
18 Kennismaking met theosofie,
 gespreksgroep
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Naarden (vervolg)
20 Een benadering van de 
 werkelijkheid (Sri Ram), 
 leesavond 
Nijmegen i.o. 
  1  Spiritualiteit en theosofie, 
 inleidende cursus, 
 Willy Lammers 
  8  Een weg tot zelfontdekking 
  (Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen) 
  7 Lichtfeest, via skype 
Rotterdam 
  6  De geheimen van de prehistorie,
 lezing, Marie José Bentink  
13 Over het menselijk bewustzijn
 en mogelijke ontwikkeling 
 ervan, studie, Ineke Vrolijk 
20  Lichtfeest voor leden en 
 genodigden 
Utrecht 
  2  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk 
16  Lichtfeest
27  Theosofie, eeuwige wijsheid 
 voor deze tijd, studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe) 
13  Wat is specifiek voor de
 TS Adyar, studie en lichtfeest 

januari 2017 
Amersfoort 
  9   De wereld van de ziel, studiegroep
16  Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam 
14  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, 
 inleidende gespreksgroep    
14  Klank en kleur, workshop, 
 Mariël Polman en Martie Velthuis    
28  De Geheime Leer II, gespreksgroep 
28  De os en zijn hoeder, 
 een parabel uit Zen Boeddhisme,
 lezing, Guido Lamot
Apeldoorn 
  5  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, 
 studieavond     
19  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, 
 studieavond     
Arnhem 
  9  De Geheime Leer, gespreksgroep, 
 Ineke Vrolijk  
16  Samen mediteren, meditatiegroep
23 Śiva-Sūtra, studie/leesgroep  

Arnhem (vervolg)
30  Ledenvergadering 
Den Haag 
  9  The power of the heart, 
 film, Francine Rasenberg 
14 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
14 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
16 Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, 
 studiegroep 
23 Universeel Soefisme, 
 de eeuwenoude soefiboodschap,
 lezing, Mieke vd Besselaar 
30 Een weg tot zelfontdekking 
 van Taimni, studiegroep 
Haarlem 
13  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, 
 gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
21  De Geheime Leer, studie 
Naarden 
  3  Laat het verleden los 
 (Krishnamurti), gespreksavond 
  8  Morning talk  
22  Kennismaking met theosofie, 
 gespreksgroep 
17  Een benadering van de 
 werkelijkheid (Sri Ram), 
 leesavond 
31  Ledenvergadering 
Nijmegen i.o. 
12  Een weg tot zelfontdekking 
 (Taimni), gesprek
26  Een weg tot zelfontdekking 
 (Taimni), gesprek
Rotterdam 
  3 Aan de voeten van de meester 
 (Alcyone), gesprek, Ronald Engelse 
10 Over het menselijk bewustzijn 
 en mogelijke ontwikkeling ervan,
 studie, Ineke Vrolijk
17 De brieven van de Meesters, 
 lezing op video  
24 De illuminatie trailer, lezing, 
 Hans van Aurich 
31 Filmavond/lezing  
Utrecht 
  6  De Geheime Leer, studiegroep, 
 Ineke Vrolijk 
10  Śiva-Sūtra van Taimni, studie, 
 Ronald Engelse   
20  Samenlevingen in balans, lezing, 
 Marja de Vries  
24  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd, studiegroep 
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Zwolle (Centrum Lanoe) 
10  Tussen sterven en geboorte, studie   
24  Het spirituele pad, studie   

februari 2017
Amersfoort 
  6  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 lezing, Ingmar de Boer 
13  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studiemiddag
20  Ledenavond / genezingsdienst 
Amsterdam 
11  Regeneratie van de mens (lezingen
 van Radha Burnier)   
11 Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 inleidende gespreksgroep 
25  De Mahatma’s en hun brieven,
 inleidende gespreksgroep  
25  De verborgen wijsheid van het 
 sprookje, lezing, Wim Leys 
Apeldoorn 
  2  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studieavond     
16  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studieavond     
Arnhem 
  6  De Geheime Leer, gespreksgroep, 
 Ineke Vrolijk  
13 Śiva-Sūtra, studie/leesgroep  
20  Samen mediteren, meditatiegroep
27  Atlantis, lezing, Wim Leys  
Den Haag 
  6  Een theosofisch woningbouwproject
 van formaat, lezing, Arjan Hebly 
11 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
11 Geheime Leer voor gevorderden,
 studiegroep, Ineke Vrolijk
13 Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studiegroep 
20  Adyardag, ledenavond
26  Een benadering van theosofie van 
 Audoin, leesgroep, Wim Leys 
27 Een weg tot zelfontdekking van 
 Taimni, studiegroep 
Haarlem 
10  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
18  De Geheime Leer, studie 

Naarden 
  5 Morning Talk 
  7  Ledenavond 
19 Kennismaking met theosofie, 
 gespreksgroep 
21 Adyardag met teksten van 
 Chögyam Trungpa 
Nijmegen i.o. 
  9  Een weg tot zelfontdekking 
 (Taimni), gesprek
23  Een weg tot zelfontdekking 
 (Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen) 
23  De Geheime Leer III, 
 studie via skype, Bianca Kicken 
Rotterdam 
  7 Aan de voeten van de meester 
 (Alcyone), gesprek, Ronald Engelse 
14 Over het menselijk bewustzijn en
 mogelijke ontwikkeling ervan, 
 studie, Ineke Vrolijk
21 De leringen van de Meesters, 
 lezing op video  
28 Het licht van de onsterfelijke geest,
 lezing, Aad v.d. Wekke  
Utrecht 
  3  De Geheime Leer, studiegroep, 
 Ineke Vrolijk 
14  Śiva-Sūtra van Taimni, 
 studie, Ronald Engelse   
17  Het Urantia boek, 
 lezing, Robert Zwemmer   
28  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studiegroep 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
14  Meditatie is niet wat je denkt, 
 studie 
28  De Mahatma’s, studie

maart 2017
Amersfoort 
  6  Verdiepingsavond 
13  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studiemiddag
20  Meditatie / genezingsdienst 
Amsterdam 
  4  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 inleidende gespreksgroep    
  4  Regeneratie van de mens 
 (lezingen van Radha Burnier)   
25  De Geheime Leer II, gespreksgroep 
25  De stem van de stilte, 
 lezing, Louise Koningferander 
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Apeldoorn 
  2  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studieavond     
16  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studieavond 
Arnhem 
  6  De Geheime Leer, 
 gespreksgroep, Ineke Vrolijk  
13 Śiva-Sūtra, studie/leesgroep  
20  Samen mediteren, meditatiegroep
27  Krishnamurti, filmvertoning  
Den Haag 
  5  Inleiding Geheime Leer vervolg, 
 studiegroep, Wim Leys 
  6  De verdrijving van de glamour
 van het materialisme, 
 lezing, Eric Huysmans
11 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
11 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
13 Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studiegroep 
19  Een benadering van theosofie van 
 Audoin, leesgroep, Wim Leys 
20  Ledenvergadering 
26  Inleiding Geheime Leer vervolg, 
 studiegroep, Wim Leys
27 Een weg tot zelfontdekking van 
 Taimni, studiegroep 
Haarlem 
10  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
18  De Geheime Leer, studie 
Naarden 
  5 Morning Talk 
  7  Teksten uit Nag Hammadi, 
 inleiding en gesprek, 
 Parcival v. Gessel  
19 Kennismaking met theosofie, 
 gespreksgroep 
21 De Gulden Treden van Audoin, 
 studieavond 
Nijmegen i.o. 
  9  Een weg tot zelfontdekking 
 (Taimni), gesprek
23  Een weg tot zelfontdekking 
 (Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen) 
23  De Geheime Leer III, 
 studie via skype, Bianca Kicken 

Rotterdam 
  7 Aan de voeten van de meester 
 (Alcyone), gesprek, Ronald Engelse 
14 Over het menselijk bewustzijn en
 mogelijke ontwikkeling ervan, 
 studie, Ineke Vrolijk
21 Ledenvergadering  
28 Homeopathie – de geneeskunst 
 van de toekomst, 
 lezing, Ronald v. Viersen   
Utrecht 
  3  De Geheime Leer, studiegroep, 
 Ineke Vrolijk 
14  Śiva-Sūtra van Taimni, 
 studie, Ronald Engelse   
17  Nietzsche en spiritualiteit, 
 lezing, Kees Voorhoeve
28  Theosofie, eeuwige 
 wijsheid voor deze tijd,
 studiegroep 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
14  Atlantis, lezing, Wim Leys    
28  Praktische theosofie, studie    

Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges
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Van de bestuurstafel – december 2016. 

Als je weet, is het je plicht anderen te helpen weten, lezen we al in het 
eerste hoofdstuk van Aan de voeten van de meester. In De sleutel tot 
de theosofie zegt H.P. Blavatsky dat het de plicht is van theosofen om 
aan de wereld kenbaar te maken dat er zoiets als theosofie bestaat.
Het is heel goed dat theosofen met elkaar studeren, maar als zij na-
laten te doen wat hierboven gezegd wordt, doen zij dan niet slechts 
de helft van het werk? Het is dan ook verheugend te zien dat steeds 
meer loges en centra het bovenstaande serieus ter hand nemen en, 
naast studiebijeenkomsten, ook gelegenheid bieden aan belangstel-
lenden om kennis te maken met theosofie, om via korte cursussen 
of studiegroepen de drempel naar de vereniging te verlagen en de 
zoekende mens de hand toe te steken. Dat spiritualiteit inmiddels 
niet meer is weg te denken uit onze tot voor kort nog zo materialisti-
sche westerse maatschappij wordt steeds duidelijker. Dit beseffende 
heeft een aantal leden keihard gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse 
presentatie van theosofie, en is in maart 2016 het boek Theosofie, 
eeuwige wijsheid voor deze tijd uitgebracht. Het is zeer goed ontvan-
gen en wordt goed verkocht. Negenentwintig openbare bibliotheken 
hebben het in hun collectie opgenomen, en zo zal het als vanzelf zijn 
werk gaan doen in het hele land, ook in allerlei steden en dorpen waar 
geen loges en centra van de TVN zijn. Zó doen we wat de stichters 
beoogden, en wat Annie Besant na hen zo voortvarend ter hand nam.
Het is trouwens niet alleen de plicht van elke loge en elk centrum, 
maar ook van elk lid afzonderlijk: Wijs anderen de Weg, - hoe vaag 
ook, ook al staat u alleen in de menigte – zoals de avondster doet 
aan degenen die hun pad in duisternis bewandelen (De stem van de 
stilte, vers 156).
Als u wilt dat die rivier van moeizaam verdiende kennis, van hemelse 
wijsheid, fris blijft stromen, dan moet u verhinderen dat zij een stil-
staande vijver wordt (De stem van de stilte, vers 287).

Een terugblik op het jaar 2016: 
• De TVN voorjaarsdag van 12 maart was gewijd aan de presentatie 

van het nieuwe boek Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd 
op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, onze na-
tionale theosofische ontmoetings- en werkplaats, zo blijkt steeds 
maar weer. 

• In juli vond een heel bijzonder seminar met Vicente Hao Chin Jr. 
plaats over ‘Zelftransformatie’. Inmiddels is een begin gemaakt 
met de Nederlandse vertaling van zijn boek over dit onderwerp, 
die door onze uitgeverij zal worden uitgebracht.



             Theosofia - Jaargang 117 - nr. 4 - december 2016                                                 201

V e r e n i g i n g s n i e u w s
• In september zijn de loges en centra weer begonnen met hun 

werk, en het is verheugend te zien welke kwaliteit zij kunnen neer-
zetten, ondanks het kleine aantal werkers. Ieder jaar is het weer 
een verrassing om de programma’s te zien!

• Op 12 september vond op het ITC de Professor J.E. van der Stok-
dag plaats, die boven verwachting goed bezocht werd.

• Op 15 oktober konden we een unieke TVN najaarsdag meemaken, 
toen de zeer getalenteerde spreker David Nieuwejaers ons plaats-
te voor Het levende woord, theosofische beschouwingen over het 
Johannes-Evangelie. Zelden zijn we in de laatste jaren met zo’n 
grote groep zó geconcentreerd geweest als op die dag. Wat hier 
aan collectieve spirituele kracht werd ontwikkeld was ons ITC meer 
dan waardig.

• Ook zeer goed bezocht was de meditatiedag op 19 november op 
Saint Michael’s House. Dat deze onmisbare kant van ons werk bij 
de leden leeft is ook te zien aan de programma’s van diverse loges 
en centra.

2016 was een goed jaar. Ook het aantal nieuwe leden dat zich aan-
meldde is toegenomen, vergeleken met voorgaande jaren. Laten we 
eraan werken deze stijgende lijn voort te zetten.

Wim Leys, voorzitter TVN

Foto: TVN Najaarsdag met David Nieuwejaers


