
 
VAN HARTE WELKOM 
 
Een groot aantal onafhankelijke spirituele organisaties organiseren activiteiten op het terrein van het 
Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden. Op zaterdag 2 september organiseren wij een 
open dag, waarop u kunt kennismaken met diverse organisaties die grotendeels op het ITC werkzaam 
zijn. Zij zijn actief op het gebied van studie, meditatie, yoga en ceremonieën. Wist u bijvoorbeeld dat 
er een organisatie is die ceremoniën organiseert speciaal voor kinderen?  
 
PROGRAMMA  
 
9.30 welkom met koffie 
10.00 opening 
10.30 informatiemarkt, inschrijven workshops 
11.00 1e workshops en gespreksgroepen 
12.00 2e workshops en gespreksgroepen 
13.00 lunchpauze  
14.00 3e workshops en gespreksgroepen 
15.00 4e workshops en gespreksgroepen 
16.00  sluiting 
 
De workshop en gespreksgroep programma’s blijven de hele dag gelijk. Dit stelt u in staat om kennis te 
maken met meerdere activiteiten. Alleen indien u de – vegetarische – lichte lunch wilt gebruiken 
wordt u verzocht in te schrijven via activities@itc-naarden.org. Kosten € 7.50 
Ieder verblijf op het ITC is bedoeld om innerlijke stilte, vrede en een harmonieus leven te bevorderen. 
Daarom is roken en het gebruik van drugs op het terrein niet toegestaan, wordt er geen alcohol 
gedronken en alleen vegetarisch gegeten.  
 
 

DEELNEMERS 
 
 INTERNATIONAAL  THEOSOFISCH CENTRUM 
 ITC is een spiritueel studie- en retraitecentrum, dat  universele broederschap en vrede  
nastreeft door persoonlijke transformatie. Het centrum organiseert seminars en  
meditatiecursussen. Het heeft een uitgebreide bibliotheek op spiritueel gebied.  

E-mail: info@itc-naarden.org 
Site: www.itc-naarden.org 

 
THEOSOFISCHE VERENIGING IN NEDERLAND 
Een internationale vereniging met in Nederland 16 plaatselijke afdelingen. Uitgaande 
van de eenheid van alle leven en een absolute vrijheid van denken wordt, 
middels  meditatieve en vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en 
wetenschap, spirituele groei en een ethisch leven in dienstbaarheid voorgestaan. 

E-mail: info@theosofie.nl 
Site: www.theosofie.nl 

 
 

VRIJ-KATHOLIEKE KERKGEMEENTE ST MICHAELS AND ALL ANGELS 
De Vrij-Katholieke Kerk in Nederland biedt alle mensen die op zoek zijn naar 
religieuze vrijheid en rituelen waarderen, de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
diensten met  een mystiek karakter. Op het terrein van het ITC komt de VKK-
gemeente St. Michael  and all Angels elke zondag bijeen. 

 E-mail: naarden@vkk.nl   
Site: www.vkk.nl/naarden 

  
TAFELRONDE 
Tafelronde biedt jongeren vanaf 6 jaar een veilige plek waar zij zich spiritueel kunnen 
ontplooien. Wij doen dat met creatieve activiteiten en mooie ceremonies die ruimte 
bieden aan universele waarden - vriendschap, wijsheid, eenheid, enzovoort. Zo leert  
ieder het goede in zichzelf en in anderen te ontdekken en zijn eigen gouden gaven te   
vinden, in de symboliek van Koning Arthur en zijn ridders.  

E-mail: info@tafelronde.nu 
Site: www.tafelronde.nu  

DE NIEUWE MENS  
Werkgroep de nieuwe mens brengt belangstellenden op de hoogte van actuele 
aspecten van bewustwording. Sprekers van diverse pluimage krijgen hiertoe een 
platform. Door middel van woord, beeld en muziek kan dit wegen wijzen naar 
heelheid. 

E-mail: secretariaat@nieuwemens.nl 
      Site: werkgroepdenieuwemens.nl  

 
SAMYAMA, INTEGRALE SCHOOL VOOR YOGA EN MEDITATIE NAARDEN  
Opleidingen en cursussen gebaseerd op de klassieke yoga-filosofie van Patañjali. Een  
weg naar Zelf-ontwikkeling en vrijheid passend in de tijd van nu.  

 E-mail:info@samyama-yoga.nl 
 Site:www.samyama-yoga.nl   

NEDERLANDS NETWERK ENERGY HEALING  
NNEH houdt zich bezig met de bevordering van gezondheid en spiritueel bewustzijn 
met behulp van Esoteric Healing. Energy Healing of Esoteric Healing betekent genezing 
van binnenuit. Zo wordt het mogelijk om beter waar te nemen wat goed is voor jezelf 
en je omgeving en om daarnaar te leven: het zelfhelend vermogen word in gang gezet. 

      E-mail: mail@nneh.nl  
            Site: www.nneh.nl   
 

STICHTING SANGHA METTA  
Sangha Metta organiseert meerdaagse retraites in de traditie van het 
Theravada boeddhisme (vipassana). Kernbegrippen zijn stilte, concentratie, 
inzicht en compassie. Boeddhistische leraren van verschillende  
nationaliteiten begeleiden de retraites.  

                          E-mail: sangha.metta@gmail.com
                                                                             Site: www.sanghametta.nl  
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INFORMATIECENTRUM KRISHNAMURTI BILTHOVEN  
Het IKB verstrekt informatie over het leven en werk van J. Krishnamurti (1895 - 1986). Het 
centrum organiseert hiertoe maandelijkse bijeenkomsten waar steeds een dvd film wordt 
getoond van een van de toespraken (of gesprekken) van Krishnamurti. Belangstellenden 
worden van het programma van te voren op de hoogte gebracht door toezending van 
een attenderingsbulletin. 

 
E-mail:hzz.pj@freeler.nl 

Site: www.krishnamurti.nl 
 

VERENIGING LEERPROJECT  
Geïnspireerd door het werk van J. Krishnamurti richten de leden 
van Vereniging Leerproject zich tijdens weekendbijeenkomsten (en 
andere activiteiten) op drie doelstellingen:  bijdragen aan een 
holistische levensvisie; -  ontwikkelen van zorg en aandacht voor 
de mensheid en haar omgeving; het tot stand brengen van een 
religieuze geest.  

E-mail: info@krishnamurtileerproject.nl 
Site: www.krishnamurtileerproject.nl 

 
 

 INAYATI - ORDE INTERNATIONAAL 

 De Indische mysticus Hazrat Inayat Khan (1882-1927) bracht 
     in 1910 zijn boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid 
     naar het Westen. De Soefiorde richt zich op het verspreiden 
      van zijn gedachtegoed. Men streeft er naar middenin het 
      leven te staan en daar ruimte te geven aan het licht van de 
      ziel. Vijf concentraties kunnen hierbij helpen: Esoterische 
      School, Universele Erediensten, Genezingsorde, Kinship  
      (zuster-broederschap) en Ziraat (spirituele ecologie). 

Email: soefiordeinfo@gmail.com 
Site: http://inayati-orde.org 

 
STERKER DOOR EENHEID IN VERSCHEIDENHEID  
Zoals een diamant het ene, witte licht in vele verschillende kleuren reflecteert, zo vertegenwoordigen 
de organisaties die op het ITC werken verschillende wegen naar innerlijke bewustwording. Individuele 
transformatie als spirituele weg van de deelnemers van de hier werkzame groepen staat centraal; 
sterker door eenheid in verscheidenheid.  
 
 
 

LOCATIE: MEENTWEG 9< 1411 GR NAARDEN 
ROUTEBESCHRIJVING: WWW.ITC-NAARDEN.ORG   
 

 
 
 

Open dag 

 

Zaterdag 2 september 2017 
 

 
 

 
 
 

op het 
Internationaal Theosofisch Centrum 

 
 

“Sterker door Eenheid in Verscheidenheid” 
 
 
 
 

Meentweg 9, 1411 GR Naarden 
www.itc-naarden.org  
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