
Programma Ledengroep AViN* Rotterdam tot Pasen 2022 
*Antroposofische Vereniging in Nederland 

 
6 september              Weekspreuk 23    
Gespreksavond na het zomerreces 
We delen onze belevenissen in de zomertijd met elkaar. Daarna geeft Geertrui Mestdag wat 
overwegingen over gespreksvaardigheden die van pas kunnen komen op de lees/studieavonden..  
 
13 september   Weekspreuk 24 
Werkgebied in het zonnetje: Antroposofische psycho-sociale hulpverlening. Lezing door Geertrui 
Mestdag, psycho-sociaal hulpverlener in Rotterdam.  
‘Sinds mijn kindertijd leef ik met de vraag wat ons als mensen wezenlijk verbindt en wat leeft voorbij de 
zichtbare realiteit.  

Mijn zoektocht bracht mij in 1988 van Vlaanderen naar Nederland. 
De voorbije 25 jaar werd ik vooral geïnspireerd door het werk van R. 
Steiner en A.H. Almaas. Zij bieden een spirituele ontwikkelingsweg 
voor de moderne mens.   
 
Met antroposofisch kinderarts E. Schoorel als begeleider, maakte ik 
deel uit van diverse boeiende leer- en onderzoekstrajecten, zoals 
‘train de trainer’ voor het voeren van cliëntbesprekingen of het 
‘warmte-onderzoek’ waaruit ook een boekje is voortgekomen: Hoe 
Warmte Werkt, een onderzoek naar vier niveaus van warmte in de 
zorgverlening (2017, uitgever. Raphaëlstichting).  
 
Mijn spirituele mensvisie is sindsdien de rode draad geweest in mijn 
werk als teambegeleider, zorgconsulent en thans in mijn 
zelfstandige praktijk als antroposofisch psycho-sociaal 
hulpverlener.’ Geertrui Mestdag 
 

 
 
20  september   Weekspreuk 25 
Op weg naar de Michaёlviering 
We houden ons bezig met enkele Michaelspreuken en -gedachten. Mensen van de voorbereidingsgroep 
houden enkele korte inleidingen, waar we met elkaar in gesprek gaan over Michael-ervaringen in onze 
eigen biografie.  We kunnen ook reflecteren op de ‘2e Michaelstroming’ zoals geschetst door Nard 
Besseling in zijn voordracht. 
 
27 september   Weekspreuk 26 
Jaarfeestviering Michaёl. Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door het 
jaarfeestengroepje, worden t.z.t. bekend gemaakt. 
 
4 oktober   Weekspreuk 27 
Studieavond. We bespreken de derde voordracht van Rudolf Steiner - Dornach 1 januari 1922 - in het 
boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN.  
We beginnen de avond met aandacht voor een van de Nevenoefeningen van Rudolf Steiner. 
 



11 oktober   Weekspreuk 28 
Tweeluik deel 1: Het mysterie van het kwaad. Lezing door Sebastiaan de Vries. 8nov: deel II 
We leven in een geconcentreerde bewustzijnszieletijd met Michaelisch karakter. Cruciaal voor onze 
tijdsperiode is de uiteenzetting met mysterie van het kwaad; ook het mysterie van geboorte en dood 
spelen een belangrijke rol. We gaan op deze avond in op de kosmische ontwikkeling van het kwaad, het 
ingrijpen op de wezensdelen van de mens en de oproep om te werken met de gestorvenen. 
We leven in een geconcentreerde bewustzijnszieletijd met Michaelisch karakter. Cruciaal voor onze 
tijdsperiode is de uiteenzetting met mysterie van het kwaad; ook het mysterie van geboorte en dood 
spelen een belangrijke rol. We gaan op deze avond in op de kosmische ontwikkeling van het kwaad, het 
ingrijpen op de wezensdelen van de mens en de oproep om te werken met de gestorvenen. 
Sebastiaan de Vries is filosoof, germanist en verzorgt voordrachten vanuit de geesteswetenschap. 
 
18 oktober: Herfstvakantie Geen ledenavond 
 
25 oktober                 Weekspreuk 30              
Sterven als biografisch proces en als gang over de drempel naar het leven erna, lezing door Ingrid Deij 
Deze avond komen er verschillende aspecten van het sterven naar voren:  
Hoe kunnen we ons voorbereiden op ons levenseinde? Wat gebeurt er als we sterven? Met welke 
verwachtingen gaan we over de drempel? Hoe kunnen we overleden dierbaren begeleiden? 
Ingrid Deij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in Hospice Heuvelrug in Zeist en is een van de 
oprichters van de Stichting Wederzijds. Momenteel werkt zij als geestelijk verzorger in Huize 
Valckenbosch in Zeist. 
Stichting Wederzijds werd opgericht in 2009, met het doel een menswaardige en spirituele stervenscultuur te bevorderen. 
Uitgangspunt waren vragen zoals: Hoe kun je bewust en met oog voor het spirituele met het sterven omgaan - als mens zelf, als 
verzorgende of verpleegkundige, als arts, als naaste? Hoe kan er een tegenwicht worden geboden aan de materialistische 
opvattingen en handelwijzen rondom ziekte, sterven en dood? Hoe kunnen we meer bewustzijn wekken voor de manier 
waarop we sterven? Dat bepaalt in zekere mate hoe je door de poort van de dood gaat en het hele proces daarna. 
 Wederzijds organiseert workshops en conferenties, zoals de grote conferentie over euthanasie in 2018 in Utrecht  
Onder auspiciën van Wederzijds verscheen bij Christofoor in 2019 het boek over euthanasie, Het maakt uit hoe je sterft’. Voorts 
werd het belangwekkende boek van Iris Paxino Brücke zwischen Leben und Tod in 2020 door bemiddeling van Wederzijds  in 
Nederlandse vertaling bij Christofoor uitgebracht , onder de titel Bruggen tussen leven en dood. 
 

1 november         Weekspreuk 31       
Gedenkstonde voor de gestorvenen, met de Euritmiegroep Den Haag  
Het is zo’n beetje traditie geworden dat de AViN ledengroep Rotterdam begin november ruimte biedt 
aan de Gedenkstonde voor de Gestorvenen. Het  is een avond met poëzie, muziek en euritmie, waarop 
we in een gepaste sfeer kunnen verwijlen bij onze gestorven dierbaren.   
Na de korte inleiding door Karel-Jan Tolsma, geestelijke van de Michaelkerk (onder voorbehoud), is er 
gelegenheid een waxinelichtje aan te steken voor een of meerdere overledenen. Hierbij kan hun naam 
worden uitgesproken, ieder is vrij om dit al dan niet te doen. De euritmistes bewegen op pianomuziek 
en gesproken gedichten.  
Voor de bekostiging van deze uitvoering is er na afloop gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage. Als 
richtbedrag noemen we € 10. Meer mag, minder is ok. 
 
8 november    Weekspreuk 32 
Tweeluik deel 2: Het mysterie van het Licht. Lezing door Sebastiaan de Vries 
Op deze avond zetten we de inhouden van de eerste avond voort. We zoomen in op het Christus-
mysterie - de verschijning van Christus in de ethersfeer vanaf de 20e eeuw. Dit is ook verbonden met de 
etherisering van het bloed, de werking van de nacht, het ik en de werking van de Asoera's en het 
Soratwezen. 

http://www.wederzijds-stervenscultuur.nl/


15 november    Weekspreuk 33 
Studieavond. We bespreken de vierde voordracht van Rudolf Steiner – Dornach, 23 oktober 1921 - in 
het boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
  
22 november    Weekspreuk 34  
Internationaal jaarmotief. Leden van de voorbereidingsgroep houden een inleiding. 
 
29 november    Weekspreuk 35 
Studieavond. We bespreken de vijfde voordracht van Rudolf Steiner – Stuttgart, 14 november 1920 -  in 
het boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
 
6 december     Weekspreuk 36  
Waarnemingsoefeningen. Jan van Gils neemt ons fenomenologisch mee in de wereld van de 
natuurkunde met een aantal leuke proeven.  
 
13 december    Weekspreuk 37  
Voorbereiding op de Kerstviering.  
Dit wordt een avond rond muziek, die wordt voorbereid door Paul Peeters en Geertrui Mestdag. Zo 
mogelijk volgt er nadere informatie, zo niet, laat je verrassen!  
 
20 december    Weekspreuk 38  
Jaarfeestviering: Kerst 
Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door het jaarfeestengroepje, worden t.z.t. 
bekend gemaakt. 
 
27 dec – 3 januari, Kerstreces, geen ledenavonden 
 
10 januari           Weekspreuk 41 
Studieavond. We bespreken de zesde voordracht van Rudolf Steiner –  Zurich, 27 oktober 1919 -  in het 
boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
 
17 januari                                    Weekspreuk 42 
Studieavond. We bespreken de zevende voordracht van Rudolf Steiner - Dornach, 24 september 1916  -  
in het boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
 
24 januari                                     Weekspreuk 43  
Werkgebied in het zonnetje: Pedagogie en vrijeschool. Lezing door Rogier van Veen.  

Rogier is leerkracht aan de ambachtelijke stroom van het Rudolf Steiner 
College Rotterdam. Tevens is hij leerkracht aan de Werfklas in Culemborg. Dat 
is een overheidsvrije,  subsidieloze Waldorfschool, (nu t/m 10e klas) met 
autonome leerkrachten. Men bevindt zich op een ontwikkelingsweg naar het 
vormen van een leef- en werkgemeenschap, het Werfgoed,  met meerdere  
pijlers: School, boerderij, wonen, werkplaatsen, ateliers. Zie wwwwerfklas.nl 
en www.hetwerfgoed.nl  
Ook is hij smid (www.stichting-ijzerhart.nl en gecertificeerd voor de Wim Hof-
methode.  
 
Wat bezielt hem?   

http://www.werfklas.nl/
http://www.hetwerfgoed.nl/
http://www.stichting-ijzerhart.nl/


31 januari                                  Weekspreuk 44  
Biografieavond - schoolervaringen. Na een inleiding door Geertrui Mestdag gaan we in gesprek over 
onze eigen ervaringen in onderwijsinstellingen.  
     
7 februari                                  Weekspreuk 45 
Biografieavond. Met inbreng van de aanwezigen worden Individuele biografische elementen 
uitgewerkt.   
 
14  feb                                       Weekspreuk 46 
Natuurlijke Kraamzorg. Lezing door Maria Bom, antroposofisch kraamverzorgende 
In het vorige werkjaar, dat met Pasen 2021 eindigde, studeerden  we op de voordrachtenreeks van 
Rudolf Steiner in UIT DE STERREN - de lange weg naar een nieuwe geboorte. De lezing van Maria Bom 
over Natuurlijke Kraamzorg sluit daar mooi bij aan. Natuurlijke Kraamzorg is het praktische antwoord 
vanuit de geboortezorg om het invoegen uit de lange weg vanuit de sterren tot in de aardse 
lichamelijkheid zo goed mogelijk te begeleiden. Er is extra kennis van warmtezorg, prikkelreductie en 
afstemming en het besef van de mens als bewoner van twee werelden.  
Bij deze lezing zijn belangstellenden nadrukkelijk welkom, dus voel je vrij om mensen uit te nodigen uit 
die open kunnen staan voor inzichten die wellicht nieuw voor hen zijn.  
Maria is, samen met Edmond Schoorel en Edith Minnaar, grondlegger van de Natuurlijke Kraamzorg 
(2012), leidt de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg en werkt in onze regio nog als antroposofisch 
kraamverzorgende met haar praktijk Kraamzorg Geborgen Verzorgen. Zie www.natuurlijkekraamzorg.nl
    
21 februari, voorjaarsvakantie, geen ledenavond 
 
28 feb                                      i Weekspreuk 48 
SEKEM, de woestijn bloeit. Lezing door Anne Bakker van Vriendenkring Sekem.  

 

https://d.docs.live.net/56117b40401f05ce/Documenten/antrover%20rotterdam/voorbereidingsgroep/programma/werkjaar%20Pasen%202021-Pasen%202022/www.natuurlijkekraamzorg.nl
https://d.docs.live.net/56117b40401f05ce/Documenten/antrover%20rotterdam/voorbereidingsgroep/programma/werkjaar%20Pasen%202021-Pasen%202022/www.natuurlijkekraamzorg.nl


In 1977 werd SEKEM werd opgericht door dr. Ibrahim Abouleish om in Egypte ontwikkeling te brengen 
op een holistische manier. Door biodynamische landbouw in de woestijn werkt SEKEM al meer dan 
veertig jaar lang aan duurzame voedselproductie, CO2-reductie, werkgelegenheid, opleiding en 
gezondheidszorg. 2000 mensen hebben door SEKEM bestaanszekerheid, ca. 300 kinderen krijgen 
vrijeschoolonderwijs en voor nog eens 100 kinderen is er een vervolgopleiding.  
 In 2012 heeft SEKEM de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling opgericht, waar momenteel 
2000 studenten een opleiding farmacie, techniek, bedrijfskunde, fysiotherapie of biodynamische 
landbouw volgen. Op dit moment werkt SEKEM aan een groot vergroeningsproject in de Bahariyya-oase 
ten zuiden van Cairo, een tweede school en uitbreiding van de universiteit. 
Voor meer info vanuit de Vriendenkring, zie netherlands.sekem.com     
Voor meer info, zie https://netherlands.sekem.com/    info@sekemvrienden.nl of 06 4492 0544.  
Anne Hendrik Bakker is sinds 2007 bestuurslid van de Vriendenkring SEKEM in Nederland en werkt als 
secretaresse bij een groot advocatenkantoor. 
 
7 maart                                    Weekspreuk 49 
Studieavond. We bespreken de achtste voordracht van Rudolf Steiner - Dornach, 25 september 1916  -  
in het boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
 
14 maart                                  Weekspreuk 50 
Studieavond. We bespreken de negende voordracht van Rudolf Steiner - Dornach, 21 mei 1921 -  in het 
boek DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
  
21 maart                                  Weekspreuk 51 
Voorbereiding op de jaarfeestviering. We bespreken het nawoord van Matthijs van Alstein in het boek  
DE STRIJD OM HET MENS-ZIJN. 
  
28 maart                                     Weekspreuk 52 
Jaarfeestviering: Goede Week en Pasen. Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door 
het jaarfeestengroepje, worden t.z.t. bekend gemaakt.      
 
Einde werkjaar Pasen 2021-Pasen 2022 
 
Tijden: 19:45 – 21:30      
In het afgelopen werkjaar hebben we meerdere aanvangstijden gekend. Voor dit werkjaar lijken 
bovengenoemde tijden het beste compromis tussen de verschillende voorkeuren. 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: jgvangils@gmail.com 
Geertrui Mestdag E: ontwikkelessentie@gmail.com 
Paul Peeters  E: paulpeeters@xs4all.nl; T: 010 – 422 8912 
Thea van Veen  E: vanveenthea@gmail.com 

https://netherlands.sekem.com/
https://netherlands.sekem.com/
mailto:info@sekemvrienden.nl
mailto:ontwikkelessentie@gmail.com
mailto:paulpeeters@xs4all.nl

