
Programma AViN ledengroep Rotterdam, van januari tot Pasen 2023 
 
9 januari         Weekspreuk 41 
Lezing Kees Zoeteman. Thema: de huidige tijd in samenhang met de Apocalyps van Johannes (GA 104). 
en Steiners voordracht 'Wat doet de engel in het astrale lichaam?'  
Kees Zoeteman was hoogleraar en voormalig directeur van het RIVM alsook voorzitter van de Commissie 
Genetische Modificatie (Cogem), adviesorgaan van de Nederlandse regering. 
 
16 januari    Weekspreuk 42 
Studieavond 
Samenvatting van wat we tot dusver hebben bestudeerd van het boek APOKALYPS, voordrachtenreeks van 
Rudolf Steiner in juni 1908. Er is ruimte voor eventuele aanvullingen, opmerkingen, vragen. 
Vervolgens  lezen we gezamenlijk de achtste voordracht, 16 pags, 25 juni 1908 voor zover we ermee komen. 
Thuis lezen we het hoofdstuk uit. 
 
23 januari    Weekspreuk 43 
Studieavond  
Verder met de Apokalyps.  
 
30 januari    Weekspreuk 44 
Werkgebied pedagogie. Vrijeschooldocent Jan Putkamer neemt ons mee in zijn terugblik en vertelt over zijn 
zijn ervaringen in de onder- en bovenbouw.  Jan is een goede verteller, zanger en koorleider. We zullen ook 
gezamenlijk een lied zingen. 
 

              6 februari       Weekspreuk 45 
              Studieavond  
              Verder met de Apokalyps.  
 

13 februari    Weekspreuk 46 
Studieavond  
Verder met de Apokalyps.  

 
20 februari    Weekspreuk 47 
Lezing Man-vrouw verschillen, relatie- en genderproblematiek door Mariette van de Meulengraaf 
Mariëtte van de Meulengraaf is psychologe, gespreks- en psychosociaal therapeute en docente. Al jaren 

verzorgt zij met veel plezier bijscholingen, cursussen en lezingen over verschillende 

onderwerpen, onder andere voor de Opleiding Antroposofische Diagnostiek, 

gespreks- en psychotherapie. Antroposofie is in haar werk een belangrijke 

inspiratiebron.  In deze lezing gaat zij in op:  

-  Verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit het antroposofische denkkader, 
-  Inzichten over liefhebben en seksualiteit, relaties en relatieproblematiek vanuit 

reguliere en antroposofische visie, 
- Beschouwing over genderdysforie, genderincongruentie en -diffusie in deze tijd 

 

27 februari   Voorjaarsvakantie, geen ledenavond 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 maart    Weekspreuk 49 
Oloïde, waar komt hij vandaan en waar gaat (rolt) hij naartoe? 

 

Lezing van Martin van der Meulen, die zelf al enige jaren oloïdes 
vervaardigt uit allerlei houtsoorten en in verschillende formaten. Op zijn 
website www.oloide.nl maakt hij in een paar video’s aanschouwelijk hoe 
de oloïde voortkomt uit de kubus, één van de Platonische lichamen.  

In zijn lezing gaat Martin in op wat er voorafging aan deze ontdekking, hoe                       
de oloïde zijn weg in de wereld vond en geeft hij een korte vooruitblik op           

de toekomst. 
Waar en wanneer heeft Martin de oloïde voor het eerst gezien? Welke rol speelt de oloïde in zijn biografie? 
Ook zal er de mogelijkheid zijn om een oloïde te ervaren. Wat gebeurt er wanneer je een oloïde ziet?  Of 
wanneer je kijkt naar een rollende oloïde?  Wat doet dat op zielsniveau? Hoe is het om een oloïde in je hand 
te houden? Maakt het uit van welke houtsoort de oloïde is gemaakt? Doet het formaat ertoe?  
Op deze avond is er ruimte voor vragen en is het mogelijk om een oloïde aan te schaffen. 

 
13 maart      Weekspreuk 50 
Evaluatieavond. Korte inleiding over relevant onderwerp en vervolgens de evaluatie van werkjaar Pasen 
2022-Pasen 2023. 
 
20 maart    Weekspreuk 51    
Euritmie in een biografie. Vanavond is Mirjam de Gooijer te gast op onze ledenavond. Zij gaat ons vertellen 

over haar biografie en haar keuze voor het vak euritmie en het leraarschap. 

We horen vanuit menskundig perspectief alsook vanuit Mirjams ervaringen in de praktijk hoe euritmie de 

ontwikkeling van de jonge mens begeleidt en ondersteunt. Ze gaat ook praktische euritmie met ons doen, 

zodat de leerlijn van de 7e t/m  10eklassers helder in beeld komt.  

27 maart   Weekspreuk 51 

Voorbereiding op de paastijd met een inleiding op de voordracht van Rudolf Steiner van 6 oktober 1923 

over de Rafael-imaginatie, pag. 101,   GA 229. De voordracht is te vinden in het boek De Kringloop van het 

jaar met 4 aartsengelimaginaties. 

3 april          Weekspreuk 52    
Jaarfeestviering Pasen                                     . Bijzonderheden over deze viering, die wordt voorbereid door 

het  jaarfeestengroepje, worden t.z.t. bekend gemaakt. 

Einde werkjaar Pasen 2022-Pasen 2023 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tijden: 
 19:45 – 21:30      
Inloop en ontmoeting vanaf 19:30. 
 
Locatie 

De bijeenkomsten vinden plaats in het schoolgebouw van het Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, 3034PT 
Rotterdam.  
Mensen in een rolstoel kunnen zich aanmelden bij Paul Peeters. Zij komen het gebouw binnen via de 
Vaandrigstraat en gebruiken de lift om op de eerste verdieping te komen. 

 
Voorbereidingsgroep: 
Jan van Gils   E: jgvgils@gmail.com  
Geertrui Mestdag  E: info@mestdag.eu  
Paul Peeters  E: paulpeeters@xs4all.nl; T: 010 – 422 8912 
Thea van Veen  E: vanveenthea@gmail.com 
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