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De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:  

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

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

3. 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 

Loge Witte Lotus 
Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Secretariaat: Veldstraat 40, 2060 Antwerpen 
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401 

Website: http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium 
E-mail: witte.lotus@hotmail.com 

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta 
& Keppler   

Loge Antwerpen 
Bijeenkomsten - secretariaat: 
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53 

Website : http://tvlabe.spaces.live.com  
E-mail : tvla.be@hotmail.com  

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Het bestuur en de leden van de Loge Witte Lotus en van de Loge Antwerpen wensen een voorspoedig 
en gelukkig Nieuwjaar aan alle leden van de Belgische Theosofische Vereniging vzw. 

Mogen zij in hun zoektocht naar Waarheid zich van harte gesteund weten door alle Broeders en 
Zusters van de Theosofische Vereniging (Adyar), en de andere door H. P. Blavatsky geïnspireerde 
bewegingen. Samen wensen wij dat Vrede en Verlichting voor de hele Aarde dichterbij mogen komen. 

De beste wensen voor een boeiend 2007 
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Samenvatting van “De Wereld Orde van Bahá'u'lláh”  
Jan Jelle Keppler 

(zie ook op pagina 4) 

gebruik van grondstoffen, een 
democratische marktorganisatie 
en een gelijke distributie van 
goederen gewaarborgd worden. 

Onderscheid op grond van ras, 
afkomst, religie en dergelijke 
zullen verdwijnen en producten 
zullen eerlijk verdeeld worden. 

De enorme financiële en politie-
ke inspanningen, die aan oorlog 
verspild worden, zullen aange-
wend kunnen worden voor ande-
re doeleinden zoals gezondheids-
zorg, onderwijs, wetenschappen, 
verbetering van de levensstan-
daard en het welzijn van de 
gehele mensheid door onder 
andere de actieve bevordering 
van de intellectuele, morele en 
geestelijke kanten van de mens. 

Het doel is: 

☯ één wereldwijd federaal 
overheidssysteem, dat sterk-
te in dienst stelt van recht-
vaardigheid; 

☯ de idealen van zowel het 
Oosten als het Westen in 
harmonie samen te brengen; 

☯ de vervloeking van oorlog en 
ellende te doorbreken; 

☯ alle energiebronnen, die 
beschikbaar zijn op aarde, te 
kunnen benutten; 

Een volmaakte Administratieve 
Orde van het Geloof van God zal 
de oude wereldorde vervangen 
en het contrast daarvan zal zijn 
als het oprollen van een oud en 
uitleggen van een nieuw kleed. 

De Openbaring van Bahá'u'lláh 
moet gezien worden als teken 
van volwassenwording van de 
gehele mensheid. 

Het ontstaan van één wereldge-
meenschap met één wereldbur-
gerschap, één wereldbeschaving 
en -cultuur moet beschouwd 
worden als het toppunt van de 
organisatie van de mens op deze 
planeet. 

De vrijheid van het individu en 
diens ontplooiing moeten binnen 
het nieuwe wereldmodel ge-
waarborgd blijven. 

Eén wereld wetgevende macht, 
één wereld uitvoerende macht 
en één wereld rechterlijke 
macht zullen worden gevestigd. 

Een supersnel en feilloos wereld 
intercommunicatiesysteem zal 

(Naar gedeelten van de brief van 11 maart 1936 van Shoghi Effendi 
aan de Bahá'í Gemeenschap over diens visie en de elementen van de 
toekomstige eenwording van de mensheid, zie blz. 279 – 282 van 
het boek “Bahá'u'lláh en de Nieuwe Tijd”, door J. E. Esslemont, 
herdruk uit 1998 van de vijfde herziene uitgave van 1980, ISBN 
0877431604.) 

ontworpen worden en zich over 
de gehele wereld uitbreiden. 

Eén wereldmetropool zal als 
centrum van de wereldbescha-
ving fungeren. 

Eén wereldtaal zal overal onder-
wezen worden en als hulptaal in 
de hele wereld gebruikt worden. 

Eén wereldschrift, één wereld-
litteratuur, één geldstelsel en 
één stelsel van maten en ge-
wichten zullen communicatie en 
begrip tussen alle volkeren en 
rassen van de mensheid verge-
makkelijken. 

In de nieuwe wereldgemeen-
schap zullen religie en weten-
schap, die de meest werkzame 
krachten in het menselijk be-
staan zijn, met elkaar verzoend 
worden en zich op harmonische 
wijze verder ontwikkelen. 

De pers zal geheel onafhankelijk 
en vrij zijn. 

De economie zal zodanig georga-
niseerd zijn, dat een efficiënt 

☯ erkenning van één God, die 
het leven op aarde verzorgt; 
en 

☯ het volgen van één gemeen-
schappelijke Openbaring. 

De hele mensheid kermt erom 
en snakt ernaar om tot eenheid 
te worden gebracht. 

Het eeuwenlange martelaar-
schap is eindelijk voorbij. 

Maar toch weigert de mensheid 
om de laatste stap te zetten en 
tot het licht van de Almachtige 
te komen. 

De fetisj van het nationalisme, 
dat uitmondt in anarchie over 
de hele wereld, moet losgelaten 
worden, want de tijd van natio-
nale staten is voorbij. 

Families, stammen, steden en 
volkeren zijn volgroeide mense-
lijke organisatie vormen. 

De wereldeenheid is nu het doel 
waar de gepijnigde mensheid 
naar moet streven. 

Laten we eindelijk het instru-
mentarium gaan gebruiken 
waarmee de eenheid en het heil 
van de hele wereld bewaard 
kunnen worden. 

17 februari was oorspronkelijk 
de Olcott Dag. In herinnering 
aan de dood van Kolonel H. S. 
Olcott in 1907, kwamen leden 
jaarlijks samen aan het monu-
ment, opgericht ter zijner eer. 
Enkele woorden werden ge-
sproken en bloemen neerge-
legd.  

Vanaf 1916 verzamelden de 
leden zich in de grote hall van 
het hoofdkwartier in Adyar. Ze 
stonden, in een halve cirkel, 

De eerste officiële viering van Adyar Dag op 17 februari 1926 
Lieve Opgenhaffen 

rond het standbeeld van Helena 
Blavatsky en Kolonel Olcott. 
Annie Besant, internationale 
presidente, sprak enkele woor-
den, waarna ook de vertegen-
woordigers van de verschillende 
religies hun dank uitten. De 
ceremonie werd afgesloten met 
het neerleggen van bloemen. 

Hierin kwam verandering toen, 
begin jaren 1920 Fritz Kunz, 
echtgenoot van de voormalige 
voorzitter van de Amerikaanse 

Theosofische Vereniging Dora 
Van Gelder-Kunz, terugkwam 
van een reis in Indië. Hij stel-
de: “Adyar is de Moeder van 
ons allen en haar noden moe-
ten op de eerste plaats ko-
men”. Een Adyar fonds werd 
opgericht en, om Adyar te hel-
pen, werd geld ingezameld. De 
eerste onofficiële Adyar Dag 
werd gehouden in 1923 in de 
Verenigde Staten. Het ingeza-
melde geld werd naar Adyar 
gezonden.  

In 1925 besliste Annie Besant, 
op suggestie van Madame de 
Manziarly, dat Adyar Dag 
voortaan op 17 februari zou 
gevierd worden. 

Adyar Dag wordt nog steeds 
gevierd. Het is niet enkel een 
dag om geld in te zamelen. Het 
is een dag in herinnering aan 
hen die ons voorgingen en aan 
hen die hun leven ten dienste 
stelden van de Theosofie. 

Het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging in Adyar 

Het standbeeld in de hall 
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“Mensen zijn vaak on-
redelijk, onlogisch en 
egocentrisch. Vergeef 
hen toch maar. 

Als je vriendelijk bent, 
zegt men dat je zelf-
zuchtige motieven 
hebt. Wees toch maar 
vriendelijk. 

Als je succes hebt, zul 
je valse vrienden en 
echte vijanden krijgen. 
Toch succes gewenst. 

Als je eerlijk en vrank 
bent, zullen mensen je 
bedriegen. Wees toch 
maar eerlijk en vrank. 

Waar jij jaren aan 
bouwt, kan iemand 
anders in een oogwenk 
tenietdoen. Bouw toch 
maar. 

Als je rust en geluk 
vindt, is men vaak ja-
loers; je goede daden 
van vandaag zijn mor-
gen vaak vergeten. 
Doe toch maar goed. 

Als je het beste geeft 
van jezelf aan de we-
reld, is het vaak nog 
niet genoeg. Geef toch 
maar het beste van 
jezelf aan de wereld. 

Zie je: uiteindelijk is 
dit een zaak tussen jou 
en God, nooit iets tus-
sen jou en de ander.” 

Moeder Theresa 

Epifanie, de wedergeboorte door het Licht 
Guido Hoste 

zijn wonderwerking hebben 
gekregen. Ook was 6 januari de 
dag van kleurrijke Dyonysusfees-
ten, waarbij de wijngod Diony-
sus water verandert in wijn. 

Door hun grote 
invloed in de oude 
wereld hebben 
deze feesten hun 
voorzetting gevon-
den in drie christe-
lijke heilsfeesten 
van de Epifanie: 
het gedenken van 
de geboorte van 
Jezus, van zijn 
doop in de Jordaan 
en van het wonder 
op de bruiloft van 
Kana, waarbij wa-
ter in wijn (stof tot 
geest) wordt veran-
derd. 

In de mysteriën van de oude 
wereld vond de belangrijkste 
inwijdingscyclus ten tijde van 
het wintersolstitium plaats. 
Deze waren ingedeeld in kleine 
en grote. De kleine mysteriën 
duurden drie dagen. Aan het 
einde daarvan werd degene die 
de inwijding onderging, tot 
wedergeboren verklaard. In de 
grote mysteriën duurde de in-
wijdingsperiode 2 weken en 
deze verzinnebeeldde de volle-
dige wedergeboorte. Zo komt 
het dat de kleinere inwijdings-
cyclus in verband wordt ge-
bracht met het kerstfeest, de 
"natalis in carne", geboorte in 
het vlees, drie dagen na het 
wintersolstitium. De grote inwij-
dingscyclus wordt in verband 
gebracht met de “dies natali-
cia”, de geboorte in de geest. 
Daarom wordt Epifanie ook het 
feest van de twaalfde dag ge-
noemd, waarmee de twaalf 
dagen van de winterzonnewen-
de worden afgesloten en het 
lengen van de dagen wordt inge-
zet. 

Op 6 januari vieren de christe-
nen de aanbidding der wijzen, 
die door de Ster van Bethlehem 
naar het kind Jezus werden 
geleid. Dit feest wordt 
"driekoningen" of "epifanie" 
genoemd.  

De oosters-orthodoxe christenen 
vieren op deze dag de doop van 
Jezus in de Jordaan. Toen 
maakte een stem vanuit de 
hemel openbaar dat Jezus de 
Gezalfde van God is, de Messias. 
De katholieke christenen vieren 
de doop van Jezus een week 
later. Het derde moment waar-
op openbaar wordt dat Jezus de 
Heer is, is de bruiloft in Kana: 
hier geschiedt dit echter niet 
door een ster of een stem, maar 
door Jezus zelf bij middel van 
het wijnwonder. 

De kerk van Rome maakte van 
Epifanie vooral het feest 
van de Aanbidding der 
Wijzen. In de Middeleeu-
wen vertelde een legende 
dat deze wijzen drie oos-
terse koningen waren: 
Melchior, Balthasar en 
Caspar.  

Met hun drie geschenken 
brachten ze hulde aan de 
lotsbestemming van Je-
zus. Deze giften symboli-
seren tevens de drievoudi-
ge indeling van de mens: 
lichaam – ziel – geest. Het 
geschenk van Melchior is 
Goud als teken dat Jezus 
de Koning der Koningen 
zal zijn. Het Goud staat 
symbool voor het lichaam die de 
heilige incarnatie mogelijk 
maakt. Balthasar schenkt zuive-
re wierook die slechts waarde 
heeft wanneer zij verbrand 
wordt en die symbool staat voor 
de ziel. Dit is het teken dat 
Jezus zal worden geëerd. Door 
Caspar wordt mirre geschonken, 
een substantie met zeer genees-

krachtige eigenschappen. Zij 
herinnert aan de Geest, de god-
delijke stimulans in de mens. 
Mirre is ook het parfum waar-
mee doden werden ingewreven 
en hiermee wordt het lijden en 
sterven van Jezus aangekondigd.  

Ofschoon de aanbidding van de 
drie wijzen de hoofdinhoud van 
het huidige Driekoningenfeest 
vormt, was er een oudere over-
levering, die verband hield met 
het Licht dat aan de Jordaan 
verscheen ten tijde van de doop 
van Jezus. Gnostische christe-
nen in Alexandrië, volgelingen 
van Basilides, vierden vanaf de 
2de eeuw reeds de doop van 
Jezus, op de elfde dag van de 
Egyptische maand Tobi. Deze 
datum correspondeert met onze 
huidige 6de januari. Ze noem-
den dit feest “epiphaneia”. Dit 
Griekse woord duidde op de 

verschijning of de openbaring 
van het goddelijke. Epifanie was 
na Pasen het belangrijkste chris-
telijke feest en is veel ouder 
dan Kerstmis. Oorspronkelijk 
werd de geboorte van Jezus 
gevierd op de nacht van 5 op 6 
januari, daags voor het doop-
feest. Pas in de vierde eeuw 
werd de viering van de geboor-
tedag vastgelegd op 25 decem-
ber.  

Rond het begin van onze jaartel-
ling werd in Alexandrië een 
feest van Aioon gevierd, een 
god die het eeuwige licht verte-
genwoordigde. In de nacht van 
10 op 11 Tobi werd Aioon gebo-
ren uit de maagd (jonge vrouw) 
Kore. Op wanden van een oud 
Egyptisch schrijn is zelfs een 
voorstelling gevonden van de 
aanbidding van moeder en kind 
door drie Wijzen. 11 Tobi (6 
januari) was ook een speciale 
dag voor doopplechtigheden. Op 
die dag zou namelijk de Nijl, 
waaraan het land zijn vrucht-
baarheid en welvaart dankte, 

“Drie Wijzen” (bron: http://www.tomaatnet.nl/
~vrijeopvoeding/vsdriekoningen.html ) 

“Doop in de Jordaan” Elisabeth Wang 
© Radiant Light 2006, 

www.radiantlight.org.uk 

“Mirakel van Kana” Elisabeth Wang 
© Radiant Light 2006, 

www.radiantlight.org.uk 
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Loge Witte Lotus op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 

Vrijwillige bijdrage - Info: (0476) 867 401 en (0486) 631 997 

14/01/2007 Karma Ali Ritsema 

11/02/2007 Bahá’í Bert Kersten 

11/03/2007 Gelugpa in Oost-Tibet (ooggetuigenverslag) Dagam Tsultrim  

08/04/2007 Spiritualiteit en muziek Jan De Smedt 

13/05/2007 Geen lezing te voorzien  

10/06/2007 De dood parapsychologisch bekeken Christian Vandekerkhove 

Alle mensen als de bloemen van 
één tuin, de bladeren van één 
boom en de golven van één zee. 
Dat zijn uitspraken van Ba-
há’u’lláh (1817-1892), de Stich-
ter van het Bahá’í-geloof. Deze 
nieuwe wereldreligie ontwikkelt 
zich op mondiaal niveau erg snel 
en veel van haar principes wor-
den - en zijn – overgenomen 
door denkers en bestuurders. 
Het Bahá’í-geloof biedt voor 
velen een perspectief op de 
toekomst die de mensheid te 
wachten staat (=zelf moet ma-
ken) én inzicht in de huidige 
ontwikkelingen in de wereld. 

Lezing Witte Lotus op 11/02 - Het Bahá’í-wereldgeloof: 

“De aarde is slechts één land waarvan de mensen de burgers zijn” 
Door Bert Kersten 

Eenheid, het centrale thema in 
deze religie, komt terug in één 
God (onkenbaar en onbereikbaar 
voor de mens), één religie (die 
steeds weer wordt hernieuwd 
wanneer de mensheid een nieu-
we fase in gaat) en één mens-
heid (eenheid in verscheiden-
heid). 

Bert Kersten, onder andere 
hoogleraar aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam, zal aan de 
hand van een powerpoint pre-
sentatie die hij gebruikt heeft 
voor een gastcollege aan de 
Universiteit Leiden voor het vak 
“Religie en mondialisering”, de 
belangrijkste feiten, principes 
en ontwikkelingen bespreken. 

De tempel van het Bahá’í-geloof in New Dehli, India 

"De leer van Bahá'ú'lláh zegt, dat godsdienst aanleiding moet zijn tot vriendschap en liefde.  
Wanneer godsdienst leidt tot vervreemding, dan is er geen behoefte aan,  

want godsdienst is als een geneesmiddel, dat niet nodig is wanneer dit de ziekte verergert.  
Verder moet godsdienst in overeenstemming zijn met de wetenschap en de rede,  

opdat het hart van de mensen erdoor geroerd kan worden.  
De fundering moet solide zijn en mag niet uit imitaties bestaan." 

Lezing Witte Lotus op 14/01 

Karma door Ali Ritsema 
Sabine Van Osta 

dingswet, is onjuist, zo onder-
strepen ons de vele bronnen die 
over Karma handelen. In die zin 
bestaan “goed” of “slecht” 
karma niet.  

Karma is juist onpersoonlijk. 
Het maakt niet uit wie of wat je 
bent in dit leven, maar wel wat 
je doet, in dit leven en/of ge-
daan hebt in voorgaande levens. 
Uiteindelijk komt het erop neer 
dat we alles aan onszelf te dan-
ken hebben.  Dit is vaak heel 
moeilijk om in te zien, vooral 
omdat onze visie dikwijls be-
perkt is tot aan de grenzen van 
dit specifieke bestaan, deze 
periode in ons leven of zelfs tot 

de grenzen van dit moment. 

De gevolgen van ’s mensen han-
delingen zijn echter niet hele-
maal onontkoombaar. De exit-
mogelijkheid van de karmische 
wet heet persoonlijke groei. 
Onder meer door te leren de 
werking van de wet te doorzien, 
zullen we eveneens leren inzien 
welke daden we moeten stellen 
om positieve gevolgen te ver-
krijgen voor onszelf en, beter 
nog, voor het grootste aantal 
medemensen, of om gevolgen 
van negatieve daden voor te 
zijn. 

Er bestaat geen boek des levens 
waarin alle antwoorden op le-

vensvragen of voor keuzemo-
menten te vinden zijn. Nog 
minder krijgen wij bij geboor-
te een gebruiksaanwijzing 
mee om te weten wat we 
exact moeten doen of laten.  
Door ondervinding moeten we 
onze opdracht in dit leven te 
achterhalen om die vervolgens 
te volbrengen naar best ver-
mogen.  Een goede leidraad 
daarbij is te weten dat de 
oplossing van het probleem 
vaak in het probleem zelf 
vervat zit. En verder zijn er 
natuurlijk de ethische leefre-
gels die we in vele tradities 
en hun geschriften kunnen 
terugvinden. 

Karma is een wet zoals de 
zwaartekracht of iedere andere 
natuurwet er één is, en kan het 
best worden begrepen als de 
wet van actie en reactie, van 
handeling en gevolg. Het verge-
lijken van karma met “schuld” 
en “boete” of “straf” en 
“beloning”, als een soort vergel-
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Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de we-
reld verspreid en leden van 
alle religies zijn en worden er 
lid van zonder dat ze de speci-
fieke dogma's, leringen en 
geloofsovertuigingen van hun 
eigen geloof opgeven. Daarom 
is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen en-
kele lering, geen enkele me-
ning is, door wie ook onderwe-
zen 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 ver-
worpen. 

Instemming met haar drie 
doeleinden is de enige voor-
waarde 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 drin-
gen. 

Noch een kandidaat voor enig 
werk, noch enige stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar ge-
maakt worden of het stemrecht 
verliezen wegens enige opvat-
ting die hij/zij heeft of wegens 
het lid zijn van een school van 
denken waartoe hij/zij zou 
behoren. Meningen of opvattin-
gen geven geen recht op voor-
rechten en kunnen evenmin 

aanleiding zijn om strafmaatre-
gelen te nemen. 

De leden van de 'General Coun-
cil' vragen elk lid van de Theo-
sophical Society ernstig om deze 
fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedi-
gen, te handhaven en er naar te 
handelen, en ook onbevreesd 
zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van 
meningsuiting, binnen de gren-
zen van hoffelijkheid en reke-
ning houdend met anderen. 

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod: 

• Interviews met mensen die (in)direct met het Theosofisch gedachtengoed te maken hebben 

• Een bijdrage over diverse religieuze stromingen 

• ... 

Te verwachten in een volgende nieuwsbrief... 

In België zijn er loges en afde-
lingen te Antwerpen, Brussel, 
Charleroi, Gent en Luik.  Zij 
organiseren met grote regel-
maat voordrachten en studiebij-
eenkomsten en sommige, waar-
onder 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 waarheid. 

De Theosofische Vereniging 
werd opgericht te New York op 
17 November 1875.  Haar inter-
nationaal  hoofdkwartier is ge-
vestigd te Adyar (Madras), India.  
Zij is een ontmoetingsplaats van 
zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in bijna alle landen 
van de wereld.  

In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum gevestigd 
te Naarden (Nederland). 

Loge Antwerpen werd opgericht 
in 1899. 

Loge Witte Lotus is op dit ogen-
blik de jongste loot uit de Belgi-
sche Theosofische familie. Op-
gericht in 2006, beoogt deze 
Loge eveneens een aantrek-
kingspool te zijn voor zoekers 
naar en onderzoekers van waar-
heid. 

De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar) 

Kalender 
Interessante data binnenkort: 

18/01/1847 
Geboorte Alfred Percy Sinnett 
 
17/02/1926 
Eerste officiële viering Adyar-
dag  
 
17/02/1847 
Geboorte Charles Webster 
Leadbeater 
 
19/02/1904 
Geboorte van Rukmini Devi 
Arundale. 

zie pagina 2 

Loge Antwerpen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 

21/01/2007 Symbologie (met diaprojectie) Paul Zwollo 

18/02/2007 Vivekananda Monique Peeters 

18/03/2007 De Boom des Levens Guido Hoste 

15/04/2007 Vergeving Jacqueline Monsecour 

13/05/2007 Het hinkelspel Bernard Camerlinck 

17/06/2007 Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverslag) Jan Jelle Keppler 

Vrijwillige bijdrage - Info:03 827 43 62 / 03 272 58 53 



“De ware bedoeling van religie bestaat eruit dat de mens leert zichzelf in de hand te houden, en 
niet het kritiek geven op anderen. Eerder, dienen we onszelf kritisch te benaderen: wat doe ik met 
mijn woede, met mijn gehechtheid, met mijn haat, mijn trots, mijn jaloezie ? Dit zijn precies de 
dingen die we dienen te onderzoeken in ons dagelijks leven.”  

XIVe Dalai Lama Tenzin Gyatso. 
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

MA DI 
12:00-14:00 
20:00-22:00 

WO 
20:00-22:00 

DO 
20:00-22:00 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

   1 
GESCHIEDENIS 
VAN DE  
THEOSOFISCHE 
VERENIGING 

2 3 
 

4 
 

5 6 
ESOTERISCHE 
ASTROLOGIE 
 
DE GEHEIME 
LEER 
BLAVATSKY 

7 
DE ZEVEN 
STRALEN 
G. HODSON 

8 
OVERPEINZIN-
GEN  
MARCUS 
AURELIUS 

9 10 11 
LEZING  
BAHÁ’Í 
DOOR BERT 
KERSTEN 

12 13 
DE GEHEIME 
LEER 
BLAVATSKY 

14 
DE ZEVEN 
STRALEN 
G. HODSON 

15 
VERTAALKLAS 
ANCIENT 
WISDOM  
ANNIE BESANT 

16 17 18 
LEZING  
VIVEKANANDA 
DOOR 
MONIQUE 
PEETERS 

19 20 
BRON VAN HET 
OCCULTISME 
G. DE 
PURUCKER 

21 
DE ZEVEN 
STRALEN 
G. HODSON 

22 
ZANONI 
BULWER-
LYTTON 

23 24 25 

26 27 
BRON VAN HET 
OCCULTISME 
G. DE 
PURUCKER 

28 
DE ZEVEN 
STRALEN 
G. HODSON 

 
 

   

Kalender januari 2007 

MA DI 
12:00-14:00 
20:00-22:00 

WO 
20:00-22:00 

DO 
20:00-22:00 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

1 2 
NIEUWJAAR -  
 
VRIJ GESPREK 

3 
DE ZEVEN 
STRALEN 
 
G. HODSON 

4 
GESCHIEDENIS 
VAN DE  
THEOSOFISCHE 
VERENIGING 

5 6 7 

8 9 
ESOTERISCHE 
ASTROLOGIE 
 
DE GEHEIME 
LEER 
BLAVATSKY 

10 
DE ZEVEN 
STRALEN 
 
G. HODSON 

11 
OVERPEINZIN-
GEN 
 
MARCUS 
AURELIUS 

12 13 14  
LEZING 
KARMA 
DOOR ALI 
RITSEMA 

15 16 
BRON VAN HET 
OCCULTISME 
G. DE 
PURUCKER 

17 
DE ZEVEN 
STRALEN 
 
G. HODSON 

18 
VERTAALKLAS 
ANCIENT 
WISDOM 
 

19 20 21 
LEZING 
SYMBOLOGIE 
DOOR PAUL 
ZWOLLO 

22 23 
BRON VAN HET 
OCCULTISME 
G. DE 
PURUCKER 

24 
DE ZEVEN 
STRALEN 
 
G. HODSON 

25 
ZANONI 
 
BULWER-
LYTTON 

26 27 28 

29 30 
 
VRIJ ONDER-
WERP 

31 
DE ZEVEN 
STRALEN 
 
G. HODSON 

    

Kalender februari 2007 

04/01 Geschiedenis Theosofische vereniging 

11/01 Overpeinzingen - Marcus Aurelius 

14/01 Karma (door Ali Ritsema) 

18/01 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant 

25/01 Zanoni - Bulwer-Lytton 

 

01/02 Geschiedenis Theosofische vereniging 

08/02 Overpeinzingen - Marcus Aurelius 

11/02 Lezing Bahá’í (door Bert Kersten) 

15/02 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant 

22/02 Zanoni - Bulwer-Lytton 

Loge Witte Lotus  Loge Antwerpen 

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s kunt 
u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997. 

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen 
kunt u terecht op de nummers (03) 827 43 62, (03) 272 58 53, en 
voor het woensdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76  

Eerste dinsdag 12:00 tot 14:00 - Esoterische astrologie, meer info via Dea 
Delbrouck op (02) 479.63.42 

Eerste en tweede dinsdag 20:00 tot 22:00 - studie van “De Geheime leer” door 
H.P. Blavatsky 

Derde en vierde dinsdag van 20:00 tot 22:00 - studie van “Bron van Occultis-
me” door G. De Purucker 

Woensdag van 20:00 tot 22:00 - studie van “De zeven Stralen” door Geoffrey 
Hodson 

 

02/01 Nieuwjaar - Vrij gesprek 

21/01 Lezing Symbologie door Paul Zwollo met diaprojectie 

30/01 Vrij Onderwerp 

 

18/02 Lezing Vivekananda (door Monique Peeters) 

A 

zie pagina 4 

zie pagina’s 2 en 4 


