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De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

 Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en 
wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de 
vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde 
voor lidmaatschap.  

De drie doelstellingen 
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Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997 

Website: http://www.logewittelotus.be 
E-mail: info@logewittelotus.be 

Facebook 
IBAN BE 92 7360 0139 2723  -  BIC KREDBEBB 

               tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen   

Loge Antwerpen 

Bijeenkomsten - secretariaat: 
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Voor alle informatie kan u terecht: 

Telefoon:  0476 879 968 
E-mail: godelieve.opgenhaffen@gmail.com 

 
Facebook 
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Alle activiteiten van de BTV-loges te 
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld. 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de 
auteurs verantwoordelijk. Het WLB  vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van de 
BTV en haar afdelingen. 
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Beste lezers, 

Het activiteitenjaar van Loge Witte Lotus start, zoals gebruikelijk, in de maand sep-
tember van elk jaar. 

Dit is zo wat betreft de thema-avonden.  

Op donderdagavond 1 september 2016 om 20.00 uur staan de deuren van de loka-
len in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen open voor alle leden en geïnteresseer-
den.  

We hopen u allen te mogen verwelkomen!  

Voor de lezingen, die doorgaan elke eerste zondag van elke maand, wordt dit jaar 
een uitzondering gemaakt. 

Op zondag 4 september 2016 zal er geen lezing zijn. 

Die dag worden we allen verwacht op het prachtige domein van het Internationaal 
Theosofisch Centrum in Naarden, Nederland. Alle leden van de TS Adyar krijgen 
er dan de gelegenheid om kennis te maken met Tim Boyd, Internationaal President 
van de Theosophical Society Adyar. Er is dan zeker ook de mogelijkheid om van 
gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen in de Theosophical Society 
Adyar. 

Hieronder geven we het programma voor deze ontmoetingsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma is volledig in het Engels. 

 

Vanuit België rijden op zondag 4 september 2016 een aantal auto’s richting Naar-
den. Wie graag wil meerijden of zelf een auto 
ter beschikking wil stellen voor geïnteresseer-
den, kan contact opnemen met:  

Sabine Van Osta, GSM +32 486 631 997  

Mailadres: sabinevanosta.be@gmail.com 

of  

Lieve Opgenhaffen, GSM 32 476 879 968 

Mailadres: godelieve.opgenhaffen@gmail.com 
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Zondag 4 september 2016  -  Naarden, Nederland 

Europe Day met Tim Boyd, Internationaal President van de TS 

Tim Boyd en de Dalai Lama 

De betrokkenheid van Tim Boyd bij het werk van de 
Theosophical Order of Service en het Chushul wees-
huis in Tibet leidde tot een audiëntie met de Dalai 
Lama, wat dan resulteerde in de sponsoring van het 
bezoek van de Dalai Lama aan Chicago in juli 2011 
door de Theosophical Society in America. Een twee-
daags evenement dat door tienduizend mensen werd 
bezocht. Een bedrag van $ 400.000 werd opgehaald 
en geschonken aan opvoedkundige projecten die 
Tibetaanse gemeenschappen wereldwijd helpen. 

www.theosophical.org 

Europe Day 

12.30 u.   Aankomst in Besant Hall  

    (vergeet niet boterhammen mee te brengen) 

13.00 u.   Inhuldiging buste van H.P.B. Blavatsky door Tim Boyd 

13.30 u.   Inleiding door Tim Boyd: The TS from Present to Future 

14.30 u.  Theepauze 

15.00 u.  Dialoog met TS leden en Tim Boyd 

16.00 u.  Vraag en Antwoord 

17.00 u.   Afsluiting 
 

 

 

 

mailto:sabinevanosta.be@gmail.com
mailto:godelieve.opgenhaffen@gmail.com
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plan, zoals voor ons mensen de pla-
neet of het zonnestelsel het eerstvol-
gende macro-plan vormen. 

In dit hele verhaal is er één constante: 
pas als het in het kleine goed zit, kan 
het goed zitten op het grote plan. Dit 
is een mogelijke toepassing van de zo 
gekende hermetische wet: zo boven, 
zo beneden. De theosofische leringen 
hebben altijd beweerd dat de kern 
van het menselijk wezen een ont-
zaglijk klein deeltje bevat van het 
eerder genoemd Universeel Be-
wustzijn; om kort door de bocht te 
gaan, een druppeltje God. Meer 
nog, in se bevatten alle levende we-
zens op een of andere manier (hier 
schiet ons voorstellingsvermogen 
vaak tekort) dit druppeltje God. 
Meer nog dan dat: dat druppeltje 
God, die meest innerlijke kern – 
gelegen in het ultiem kleine -, is tel-
kenmale essentieel identiek aan de 
essentie van God, hoe we deze “God” 
ook mogen noemen. De naam die we 
geven, is van minder van belang. De 
realiteit die achter de naam schuilt, 
daar gaat het om. 

Hierin schuilt de kracht van het klei-
ne: ieder levend wezen dat zijn weg 
terug naar de eigen innerlijke kern 
weet te vinden, heeft - zo wordt ge-
steld - het Pad geëffend voor alle we-
zens die volgen willen. De Dalai Lama 
verkondigde onlangs nog via sociale 
media een beproefde methode om zo 
direct mogelijk met de eigen innerlij-
ke kern – uw druppeltje God - in con-
tact te komen. Hij stelde: “de angst en 
het ongemak die voortkomen uit wan-
trouwen en argwaan kunnen niet 
overwonnen worden door gewoon je 
ogen te sluiten of een gebedje te pre-
velen. Alleen werkelijke interesse in 
anderen kan zorgen voor vertrouwen 
en kan leiden tot vriendschap en een 
gevoel van veiligheid. Innerlijke vre-
de, een praktische bron van vrede en 
vertrouwen, berust op warme harte-
lijkheid en het begaan zijn met het 
welzijn van anderen.” 

Woorden en instructies voor doetjes 

In deze tijd van krach-
tige omwentelingen – 
een periode en een 
tijdsgeest die uiteinde-
lijk niet nieuw zijn 
voor ons mensen – is 

het begrijpelijk dat velen moeite hebben 
om de gebeurtenissen te volgen, zowel 
de dingen die ze zien gebeuren in de 
omgeving dichtbij of veraf of bij zichzelf. 
Hier speelt niet alleen de snelheid een 
rol waarmee de evolutie lijkt voort te 
razen, doch ook de kwantiteit aan eve-
nementen is enorm. Is er een manier om 
het hele proces in een gunstige richting 
te sturen, ook al lijken de grote trends 
ons iets anders te vertellen? 

Het vereist een kritische geest en disci-
pline om zich niet te laten meesleuren in 
de emotionele kolk die het gevolg is van 
berichtenspuierij. Onder de huidige 
omstandigheden is het pas duidelijk 
welk een geschenk het is om zichzelf 
goed in de hand te hebben naar hande-
len, voelen en denken, om de zaken min 
of meer te blijven overzien. Alle dingen 
waar men ooit geloof aan hechtte of 
vertrouwen in had, lijken een voor een 
het veld te moeten ruimen. Spanning en 
strijd vormen het typische kenmerk van 
omwenteling. 

Als de wereld dan op haar grondvesten 
lijkt te daveren, dan brengt de Tijdloze 
Wijsheid vaak raad. Zo lezen we in de 
Shiva Sutra’s: 

Het Universeel Bewustzijn levert het 
podium waarop het toneel van de 
wereld zich manifesteert. 

Wat ons ook te beurt valt, het valt op 
een of andere manier terug te leiden tot 
het spel van Universeel Bewustzijn. Oe-
feningen in het veranderen van de 
schaalgrootte van onze visie kan helpen 
om zaken voor onszelf in perspectief te 
zetten. Beschouwd op het plan van het 
zonnestelsel stelt de aarde minder voor 
dan bijvoorbeeld bekeken vanuit het 
menselijk perspectief. Mensen zijn zelf 
opgebouwd uit ontzaglijk veel kleinere 
“levens”, die er allemaal op hun manier 
toe doen. Voor deze kleine “levens” 
vormt het menselijk wezen het macro-
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en softies? Niet echt, eerder harde reali-
teit die men aangeleerd kan krijgen op 
twee manieren: door ze straal te nege-
ren of door te trachten de realiteit van 
het beginsel van mededogen in te zien 
via intelligentie en doorzicht en door ze 
op basis daarvan in de praktijk te bren-
gen. In beide gevallen zullen de gevol-
gen zich laten voelen, zoals de mensheid 
nu bezig is te doen. 

Harde realiteit ook, in de zin dat deze 
eenvoudige principes niet zo eenvoudig 
zijn om ze dag na dag in de praktijk te 
brengen in een omgeving die net het 
tegenovergestelde lijkt te propageren en 
te doen. Om een voorbeeld te geven: 
kunnen wij ons voorstellen wat het 
moet zijn om op dit ogenblik arts of 
humanitair werker te zijn in een oor-
logsgebied, in een zone waar klaarblijke-
lijk iedere lokale of internationale over-
eenkomst met het grootste gemak met 
de voeten getreden wordt, als dat finan-
cieel of politiek goed uitkomt? Kunnen 
wij ons voorstellen hoe wij in onze ei-
gen omgeving het verschil kunnen ma-
ken en kunnen bijdragen tot een meer 
humane samenleving? 

Welk ons antwoord op deze vragen ook 
moge zijn, de grondslagen van bestaan 
blijven steeds dezelfde. Ook het komen-
de jaar bestuderen we deze grondslagen 
van bestaan in Loge Witte Lotus. Dat is 
ons doel, samen deze grondslagen be-
studeren, ieder vanuit zijn eigen zoek-
tocht en benadering, in het besef dat 
uiteindelijk vanuit het juiste evenwicht 
van iedere benadering het druppeltje 
God benaderd kan worden en daardoor 
de essentie van het Leven.  

 

De kracht van het kleine 

Sabine Van Osta 
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Theosofie, inspiratiebron voor het dagelijks leven 

Lieve Opgenhaffen  

We kunnen met een gerust hart zeggen 
dat onze wereld een dorp geworden is. 
De moderne technologie heeft ervoor 
gezorgd dat mensen ook interactief met 
elkaar in contact zijn. Elke gebeurtenis, 
elke actie, elke reactie, waar ook op 
onze kleine aardbol, wordt meteen ken-
baar gemaakt aan de andere kant van 
onze steeds meer aaneengesloten we-
reld. Bepaalde gebeurtenissen worden 
open en bloot en heel uitvoerig bespro-
ken in alle media, terwijl andere amper 
het publiek bereiken. 

Wanneer men nu al die vele conflicten 
in de wereld in een totaalbeeld plaatst, 
dan moeten we vaststellen dat de we-
reld ons chaos toont. Tegenstellingen 
worden groter op alle gebieden. Arm 
versus rijk, Geloof versus ander geloof, 
wij versus zij. 

Heeft deze chaos in de wereld dan een 
invloed op ons denken, ons voelen, ons 
handelen? Dit lijkt wel zo, want chaos 
creëert onzekerheid en angst. Angst 
voor geweld, oorlog maar ook angst om 
te vertrouwen. “Stel je voor dat …..” 
en meteen beginnen alle radertjes in ons 
hoofd op volle toeren te draaien. De 
meest verschrikkelijke scenario’s wor-
den bedacht. Toch willen de meeste 
mensen niets anders dan samen een ge-
lukkig leven leiden, zonder alle geweld, 
zonder oorlog en zonder angst.  

Ook al lijkt er enkel chaos te zijn om 
ons heen en ondanks het feit dat arsena-
len van dodelijke wapens in omvang 
toenemen, het zoeken naar het goede in 
alles geeft ons de kans te ontdekken - 
niet enkel het beste in onszelf – maar 
dat er nog steeds  mensen zijn die hard 
werken, die streven naar wereldvrede, 
naar meer harmonie. 

Net als zovelen kunnen we ons, als the-
osofen, de vraag stellen: hoe kan ieder 
van ons verandering brengen in een 
wereld van chaos? Kan theosofie hulp 
bieden, een meerwaarde betekenen? 
Hoe kunnen wij de theosofische lerin-
gen toepassen in ons dagelijks leven en 
hoe kunnen we deze leringen uitdragen 
in de wereld? 

Het is een feit: onze wereld heeft nood 

aan meer stabiliteit, meer harmonie. 
Onze wereld heeft nood aan een filo-
sofie die gericht is op de praktijk: een 
filosofie die een andere kijk geeft op 
de alledaagse dingen, een filosofie ook 
die overtuigt om het leven anders aan 
te pakken. Is dat niet wat de Theosofie 
ons biedt?  

In de inleiding van de Geheime Leer 
van H.P. Blavatsky vinden we drie 
Grondstellingen: 

I. Een alomtegenwoordig, eeuwig, 
grenzeloos en onveranderlijk BE-
GINSEL, waarover elke speculatie 
onmogelijk is, omdat het het men-
selijk begripsvermogen te boven 
gaat en door menselijke uitdrukkin-
gen of vergelijkingen alleen kan 
worden verminkt Eén absolute 
werkelijkheid die vooraf gaat aan 
alle gemanifesteerd, beperkt zijn.  

II. De eeuwigheid van het Heelal in 
toto als een grenzeloos gebied, is 
periodiek ‘het toneel van talloze 
Heelallen die zich onophoudelijk 
manifesteren en weer verdwijnen’ 
en die ‘de zich manifesterende ster-

ren’ en ‘vonken van de eeuwigheid’ 
worden genoemd.  

III. De fundamentele gelijkheid van alle 
zielen met de Universele Over-ziel, 
dat het zelf een aspect is van de On-
bekende Grondslag; en de verplichte 
pelgrimstocht voor iedere ziel – een 
vonk van eerstgenoemde – door de 
C y c l u s  v a n  I n c a r n a t i e  ( o f 
‘Noodzakelijkheid’) in overeenstem-
ming met de cyclische en karmische 
wet gedurende het hele tijdperk.  

Deze drie grondbeginselen behoren tot 
de kern van de oude wijsheid en derhal-
ve van het occultisme. Ze vormen de 
basis van de theosofische leringen. Theo-
sofie van het Grieks ‘theos’ wat God 
betekent, ‘sophia’ wat wijsheid of we-
tenschap betekent. Theosofie is dus god-
delijke wijsheid of wetenschap. 

Theosofie is geen nieuwe leer. Ze is zo 
oud als de mensheid zelf. Elke grote 
religie of filosofie vindt haar oorsprong 
in deze Goddelijke Wijsheid die niet 
enkel, zoals men vaak denkt of beweert, 
een kennisleer is. Theosofie is ook en 
vooral een levensfilosofie is die het hart, 
het hoofd en het gevoel raakt.  

Het is haast onvoorstelbaar dat de zeer 
omvangrijke en diepgaande theosofische 
leringen slechts op deze drie grondstel-
lingen, op deze drie uitgangspunten, zijn 
gebaseerd.  

De essentie van de theosofische princi-
pes is EENHEID. Alle levensuitingen 
zijn aspecten, zijn onderdelen van het 
Grenzeloze Leven. Dat wil zeggen dat 
elk wezen, in zijn kern, identiek is aan 
andere wezens. Om het eenvoudig te 
zeggen: ze zijn Broeders en Zusters van 
elkaar.  

Wanneer we nu deze drie Grondstellin-
gen nader uitwerken, kunnen we ze 
onderbrengen in een aantal punten, 
waarover we overal in de theosofische 
literatuur een verklaring en verduidelij-
king kunnen vinden: 

1. Reïncarnatie 
2. Karma 
3. Hiërarchieën 

www.theosofie.net   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1sseM8MvOAhWGuhQKHR_-BewQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.theosofie.net%2Fonlineliteratuur%2Fgeheimeleer%2F&psig=AFQjCNFlZSa7QDinMUFD3ACjOC2wllrMVA&ust=1471641005431258
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Theosofie, inspiratiebron voor het dagelijks leven 
Lieve Opgenhaffen 

Het Witte Lotusblad  

van enkele leden van de vereniging.  

Na enig opzoekwerk en het vergelij-
ken van het aanbod aan cursussen 
‘Inleiding tot de Theosofie’, werd 
uiteindelijk geopteerd voor een verta-
ling naar het Nederlands van een cur-
sus die op regelmatige basis reeds ja-
ren gegeven wordt in het Frans, in 
Brussel.  

Deze cursus, waarin alle klassiek theo-
sofische onderwerpen grondig werden 
uitgewerkt, werd samengesteld, na 
vele jaren studie, opzoekwerk en het 
verzamelen van informatie, door Dr. 
Henriette Vanderhecht, voormalig 
Secretaris-Generaal van de BTV vzw.  

Zo wil de BTV vzw trachten om ook 
in Vlaanderen heel wat mensen een 
andere, diepere kijk op het Leven te 
geven. Op het leven in het algemeen, 
maar ook en vooral op het dagelijks 

4. Zelfwording 
5. Progressieve evolutie 
6. De twee Paden 
7. Kennis van het Zelf. 

Deze zeven punten vormen één geheel: 
ze zijn niet te scheiden van elkaar en de 
een is een nadere verklaring en tevens 
een voortzetting van het andere. 

Het idee om Theosofie uit te dragen, 
theosofie dus meer bekendheid te geven 
bij een grotere groep mensen, kwam 
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leven hier op onze kleine aardbol. 

Een inleidende voordracht over deze 
cursus zal gegeven worden in: 

Loge Antwerpen 
2018 Antwerpen 

op 18/09/2016 om 11.00 uur. 

Tak Vrede  
9030 Mariakerke-Gent 

op 19/09/2016 om 19.30 uur. 

Loge Witte Lotus 
2018 Antwerpen 

op 29/09/2016 om 20.00 uur.  

en 

Studiecentrum Open Paradigma 
2018 Antwerpen 

op 11/10/2016 om 20.00 uur. 

Alle leden en geïnteresseerden zijn van 
harte welkom op deze lezing. 

Deelname in de kosten: leden € 2 – niet
-leden: € 7.  

gratefultothedead.wordpress.com  

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

Het activiteitenjaar van de Brusselse Loges gaat van start op zaterdag 1 oktober 2016. Behalve de boeiende cursus 
“Introduction à la Théosophie”, het vertonen en bespreken van een DVD over de gesprekken van Jiddu Krishnamurti, is er 
elke maand ook een lezing, gegeven door binnenlandse en/of buitenlandse sprekers. 

Hoewel deze lezingen doorgaan in het Frans, geven we hier toch graag even enkele data: 

Zaterdag 22 oktober 2016:  

Lezing door Joseph Ilunga - onderwerp: Le Christianisme, religion ésotérique? 

Zaterdagen 5 en 26 november 2016:  

Dagprogramma met vertoning DVD en bespreking van de Mahabharata 
Een inleiding wordt verzorgd door Trân-Thi-Kim-Dieû  

Dit eeuwenoude epos, de Mahabharata, uit India wordt wel de meest omvangrijke literaire schat 
genoemd die de mensheid ooit heeft voortgebracht.  

Een complex verhaal over de strijd tussen twee takken van een Indiase familie. Een strijd die sym-
bool staat voor de strijd tussen licht en duister.  

Volgens esoterische opvattingen heeft de strijd plaats binnenin elke mens die tot inzicht tracht te komen en zich los probeert 
te maken van zijn egocentrische beperkingen.  

Zaterdag 28 januari 2017: 

Lezing door Alain Nater - onderwerp: L’Atlantide 

Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom! 

Alle informatie over het programma in Brussel is te bekomen bij Sabine Van Osta - GSM +32 486 631 997 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fgratefultothedead.wordpress.com%2Ftag%2Fdorothy-l-sayers%2F&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNG7mkpFBGInGH6ZalJGmX0WF__6Bg&ust=1471641695798382
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Loge Witte Lotus 

Programma werkingsjaar 2016-2017 

Zondaglezingen 
Van 11.00 uur tot 13.00 uur 

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2  -  niet-leden € 7 
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968 

of per mail: info@logewittelotus.be 
Alle zondaglezingen zijn toegankelijk voor alle leden van de Theosofische Vereniging en geïnteresseerden. 

Iedereen van harte welkom! 

 
 
 

 
Thema-avonden  

van 20.00 uur tot 21.30 uur 
Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 

1ste donderdag van de maand: Thema-avond 

2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester 

  Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove 

3de donderdag van de maand: Thema-avond  

4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en Antwoord 

                   Gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 

De studieavonden zijn GRATIS voor de leden.  
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:  

 een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  Elke volgende aanwezigheid: € 2.  

Jaargang 11—nummer 9 

September 2016 

04/09/2016 Zie pagina 2 Europe Day met de heer Tim Boyd  
Naarden, Nederland  

02/10/2016 Sabine Van Osta Theosofie, de levensstijl van de toekomst 

06/11/2016 Christian Vandekerkhove Een meervoudige mens in een meervoudig universum, een 
inleiding tot het  Hylisch Pluralisme 

04/12/2016 Mireille Dubois Korte inleiding in het Jainisme 

  

Het gemanifesteerde universum is geworteld in een eeuwig, grenzeloos, onveranderlijk, 

eeuwig-gemanifesteerd Beginsel dat men het Absolute of Parabrahman, of de uiteindelijke 

Werkelijkheid noemt. Dit beginsel gaat het menselijk denkvermogen te boven. 

Een weg tot zelfontdekking 

I. Taimni  -  voorwoord p ix 

mailto:info@logewittelotus.be
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Loge Antwerpen 
Programma werkingsjaar 2016-2017 

Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 
 
 
 
 
 
 

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2  -  niet-leden € 7 
Alle informatie over zondaglezingen en thema-bijeenkomsten Loge Antwerpen zijn te bekomen: 

via e-mail:  godelieve.opgenhaffen@gmail.com of via GSM 0476 879 968 

Thema-bijeenkomsten 
Op dinsdag van 11.00 uur tot 15.00 uur 
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

1ste en 3de dinsdag van de maand: Dialogen van G. De Purucker 
2de en 4de dinsdag van de maand: Kosmisch Vuur van A. Bailey 

De thema-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 
De thema-bijeenkomsten zijn GRATIS voor de leden.  

Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:  

 een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  Elke volgende aanwezigheid: € 2.  

Studiecentrum “Open Paradigma”   
Programma 2016-2017 

Zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voordrachten 

Deelname in de kosten:  

leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 3 -  niet-leden € 7 

Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be 

 

Thema-avonden 

Dinsdag 27/09/2016 Mensen– en zonne inwijding 

De thema-avonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 
De thema-avonden zijn GRATIS voor de leden.  

Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:  

 een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  Elke volgende aanwezigheid: € 2.  

11/09/2016 Jan Martens Religies van Mesopotamië 

13/09/2016 Christian Vandekerkhove Inleiding tot de Occulte Scheikunde 

11/10/2016 Lieve Opgenhaffen Theosofie, inspiratiebron voor het dagelijks leven 

 
 

18/09/2016 Lieve Opgenhaffen Theosofie, inspiratiebron voor het dagelijks leven 

16/10/2016 Yves Vandeberg Het eeuwige leven 

20/11/2016 Sabine Van Osta Theosofie, de levensstijl voor de toekomst 

18/12/2016 Christian Vandekerkhove Sri Aurobindo en de Moeder 

  

mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
mailto:christian.vandekerkhove@pandora.be
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Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender september 2016 

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht 
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997 

01/09/2016: Thema-avond  

04/09/2016: Europe Day, Naarden, NL 

08/09/2016: Ethiek: Aan de voeten van de Meester  

15/09/2016: Thema-avond 

gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

22/09/2016: Vraag en Antwoord 

29/09/2016: Lezing: Theosofie, inspiratiebron voor het 
dagelijks leven 

         

Het Witte Lotusblad  

Loge Witte Lotus  -  september 2016 

De Belgische Theosofische Vereniging 

De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats van zoekers naar waarheid en 
heeft afdelingen in vele landen over de hele 
wereld.  
In Europa is een Internationaal Theosofisch 
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). 
In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel 
en Gent. In Antwerpen is tevens een Studie-
centrum. De Loges en het Studiecentrum 
organiseren met grote regelmaat voordrach-

ten en studiebijeenkomsten en sommige, 
waaronder die in Brussel en Antwerpen, 
beschikken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste taak van de 
vereniging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces naar waar-
heid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006. 
Deze Loge beoogt eveneens een aantrek-
kingspool te zijn voor zoekers naar en 
onderzoekers van waarheid. 

Het Studiecentrum Open Paradigma werd 
opgericht in 2016 en beoogt een centrum te 
zijn waar theosofie wetenschappelijk wordt 
bekeken.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op onze website: 

 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

    1 1 
Thema-avond 
 

2 3 4 
Europe Day 
Naarden, NL 

5 6 
 

7 
 

8 
Aan de voeten 
van de Meester 

9 
 

10 11 
 

12 13 
 

14 15 
Thema-avond 

16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 22 

Vraag en 
Antwoord 

23 24 
 

25 

26 27 28 29 

Theosofie, 
inspiratiebron 

30   

Vrijheid van denken 

De Theosophical Society heeft zich wijd en 
zijd over de wereld verspreid en leden van 
alle religies zijn en worden er lid van zonder 
dat ze de specifieke dogma's, leringen en 
geloofsovertuigingen van hun eigen geloof 
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen enkele lering, geen 
enkele mening is, door wie ook onderwezen 
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk door enig 
lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de 
enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich 
te verbinden aan elke school van denken 
welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een 
ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 
gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij 
heeft of wegens het lid zijn van een school 
van denken waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin aan-
leiding zijn om strafmaatregelen te ne-
men. 

De leden van de 

'General Council' 

vragen elk lid van de 

Theosophical Socie-

ty ernstig om deze 

fundamentele prin-

cipes van de Theo-

sophical Society te 

verdedigen, te handhaven en er naar te han-

delen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te 

doen gelden op vrijheid van denken en van 

meningsuiting, binnen de grenzen van hoffe-

lijkheid en rekening houdend met anderen.  

 

Zie pagina 2 
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