
Programma TVN-loge Rotterdam 2021/2022  nr.7   Via Soefi Centrum en Zoom, of alleen Zoom, al naargelang Covid-19 regels.  
 
 
Datum  Persoon   Toelichting en onderwerp van die avond  
 
14-09-2021 Statutairverplichte A.L.V. Voorzitter “Shum” opent de Algemene Leden Vergadering. Verkiezing van bestuur. Alleen voor leden en genodigde.  
21-09-2021 Guido Lamot  Uren met “Lao-Tze” en “Confucius” 
28-09-2021 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 3 van 18. 
05-10-2021 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
12-10-2021 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
19-10-2021 Pierre van Eijl         Hartchakra, bron van Liefde. 
26-10-2021 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 4 van 18. 
02-11-2021 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
09-11-2021 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
16-11-2021 Siewert Haverhoek    Gefascineerd door Tolstojs geloofsopvatting. ‘We weten niet waar we vandaan komen en waar we heengaan en dat noem ik God.  
23-11-2021 Gerold Kort             De 7 lichamen van de mens en waarom je dit moet weten. 
30-11-2021 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 5 van 18. 
07-12-2021 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
14-12-2021 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
21-12-2021 Guido Lamot  Het Thomas-evangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie. 
04-01-2022 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
11-01-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
18-01-2022 Hans van Aurich       Onderwerp volgt nog 
25-01-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 6 van 18. 
01-02-2022 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
08-02-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
15-02-2022 Peter Kampschuur     De verlichting van het lichaam. 
22-02-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 7 van 18. 
01-03-2022 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
08-03-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
15-03-2022 Jaarlijkse A.L.V.  Algemene Leden Vergadering. Alleen voor leden en genodigde. 
22-03-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 8 van 18. 
29-03-2022 Guido Lamot  De kracht en eenvoud van éénzijn, kenmerken van het “nieuwe bewustzijn”. 
05-04-2022 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
12-04-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
19-04-2022 Loek Dullaart    XX "Ken U zelf" in het licht van de ontwikkeling van de mensheid op dit moment: coronavirus, oorlogen, volksverhuizingen, enz.. 
26-04-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 9 van 18. 
03-05-2022 Witte-Lotus-Dag  H.P.B., 8 mei 1891. Teksten voorlezen, daarna rondetafelgesprek voor dialoog over teksten. 
10-05-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
17-05-2022 Sabine van Osta        "Ken U zelf", als vervolg op "De Liefdekracht in ons". 
24-05-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 10 van 18. 
31-05-2022 Peter Kampschuur     De 2e of geestelijke geboorte. 
07-06-2022 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
14-06-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
21-06-2022 Guido Lamot           Synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst, healing en natuur. Hiermee wijs ik naar een IDEALE WERELD door “Inzicht”. 
28-06-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 11 van 18. 
05-07-2022 Rondetafelgesprek Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen. 
12-07-2022 Ineke Vrolijk  “Het Edele achtvoudige pad”. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen. 
19-07-2022 Pierre van Eijl          Chakra’s en kleuren. 
26-07-2022 Eric Jagernath  “Bhagavad Gita” deel 12 van 18. 
                                                                              Rood = Nog in te vullen, of nieuw 


