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V e r e n i g i n g s n i e u w s

VAN DE BESTUURSTAFEL

De voorjaarsdag van 16 maart 2013 op het Internationaal Theosofisch Centrum
(ITC) in Naarden, met Ingmar de Boer en Sabine van Osta, over het mystieke
werkje van H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte, was een heel groot succes met
rond de 65 bezoekers. Op deze dag werd ook de prachtige nieuwe TVN-brochure
gelanceerd die werd geschreven door Ingmar de Boer: De Stem van de Stilte; de
Wereld achter het Werk (nu voor € 5,-- te koop).
Komende activiteiten / evenementen:
— Prof. dr. Ravi Ravindra zal op donderdag 13 juni 2013 aan de Hogeschool
voor Geesteswetenschappen in Utrecht een gastcollege geven, getiteld Spiritual
Crisis in the Modern World. Toegang gratis. Vanwege het beperkt aantal plaatsen, opgeven bij Maud van Putten, m.vanputten@hgu.nl. Let u even goed op onze
Nieuwsbrief voor nadere informatie hierover.
— Als u de Engelstalige seminar en retraite van 14 tot 20 juni 2013 met Ravi
Ravindra in Naarden over de Bhagavad Gita wilt meemaken, neemt u dan zo snel
mogelijk per mail contact op met activities@itc-naarden.org: er is veel belangstelling voor en de mogelijkheden voor overnachten zijn beperkt.
— Op 6 juli 2013 is er op het ITC de conferentie Het Eeuwig Vrouwelijke, met
dr. Margaret Barker, drs. Ronald Engelse, dr. Annine van der Meer en dr. Gert
Jan van der Steen. Met uitzondering van de lezing van Margaret Barker is de
voertaal Nederlands. Zie www.academiepansophia.nl
— Op zondag 4 augustus 2013, van 10 tot 16 uur zal de internationale vicepresident Mahendra P. Singhal op het ITC in Naarden twee lezingen verzorgen: Living
With Self Awareness en Human Destiny-Can We Take Charge? Aanmelden bij
activities@itc-naarden.org
— Voor de Francofielen: de zomerschool van de Pays Latins is van 12 tot 18 augustus 2013 op het ITC. Dit keer zal de Italiaanse afdeling de school organiseren.
— Op zondag 22 september 2013 vindt in de bovenzaal van het hoofdkantoor
van de TVN, Tolstraat 154 te Amsterdam, de presentatie plaats van het door de
Esoterische School uitgegeven boek DE ŚIVA-SŪTRA, De allerhoogste Werkelijkheid en hoe deze te realiseren, uit het Sanskriet vertaald en van commentaar
voorzien door dr. I.K. Taimni. Dit boek is nu in het Nederlands vertaald door drs.
Ronald Engelse. Femmie Liezenga, corresponderend secretaris van de E.S.T., zal
het boek presenteren en Ronald Engelse en de uitgever Richard van Dijk zullen
een korte inleiding houden. Men is welkom vanaf 13:00 uur; sluiting 16:00 uur.
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In verband met de beperkte ruimte in de zaal (brandweervoorschrifen: max. 49
personen), dienen geïnteresseerden zich vóór 1 juni aan te melden bij Femmie
Liezenga, tel. 035-6940917 of per email fgliezenga@xs4all.nl
— Van 25 tot 27 september 2013 zal aan de Universiteit van Amsterdam de
internationale conferentie Enchanted Modernities, Theosophy and the Arts in the
Modern World plaatsvinden. Daar zal onder meer dr. Mariël Polman spreken over
de kleuren van de Van Nelle Fabriek van Brinkman en Van der Vlugt.
— Loge Amersfoort zal op 28 september 2013 honderd jaar bestaan en dit zal
gevierd worden. Meer informatie zal via de Nieuwsbrief en via de mail verspreid
worden.
— Reserveert u alvast zondag 6 oktober 2013 in uw agenda: dan is er voor het
eerst een Krishnamurti Studiedag op het ITC in Naarden, zie www.itc-naarden.org
— Van 8 tot 12 oktober 2013 is er weer een Engelstalige Silent Retreat op het
ITC met Trân-Thi-Kim-Diêu. Zij zal met de deelnemers van gedachten wisselen over de Viveka-Chudamani, The Crest Jewel of Discrimination. Behalve bij
de lezingen en de dialogen met meditatief onderzoek, wordt van de deelnemers
gevraagd om stilte in acht te nemen.
— Over de TVN najaarsdag op zaterdag 19 oktober 2013 zult u nog nader geïnformeerd worden. Voorlopige werktitel: De levensboom. De dag zal worden
ingevuld door Hans van Aurich, die de symboliek interactief zal benaderen, en
door Magda van der Ende, met praktijk en meditatie.
Wij wensen u een fijne zomer toe, vol spirituele inspiratie!
Namens het hoofdbestuur, Els Rijneker, voorzitter TVN.
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