
Ledengroep AViN Rotterdam (Antroposofische Vereniging in Nederland)  
E: ledengroeprotterdam@gmail.com          T: 06 177 14 110, Thea van Veen 

 

Programma tot 4 juli 2022 in het werkjaar Pasen 2022-Pasen 2023 
 
 18 april – 2e paasdag 
 25 april    MEI-VAKANTIE SCHOOL 
 2 mei       MEI-VAKANTIE SCHOOL 
 
9 mei 
Weekspreuk 5 
Studieavond: 1e voordracht uit de voordrachtenreeks in het boek APOKALYPS. We lezen de tekst 
gezamenlijk, met ruimte voor gesprek,  en zien hoe ver we daarmee komen. Ieder leest het hoofdstuk 
voor de volgende keer thuis in zijn geheel.  
 
16 mei 
Weekspreuk 6 
Studieavond. Terugblik op de 1e voordracht uit APOKALYPS. Een van de leden geeft een mondelinge 
samenvatting. Hierna kunnen we opmerkingen en of vragen in het midden brengen.  
 
23 mei 
Weekspreuk 7 
Voordracht: Hoe is ‘100 jaar antroposofie’ verlopen in het licht van broederschap? Door Harrie 
Salman.  
In onze tijd werken de problemen van een eeuw geleden in versterkte mate door, maar ook de positieve 
spirituele impulsen zijn voor meer mensen toegankelijk geworden. Dit vraagt om een visie op het werk 
dat nu kan worden gedaan. 
Harrie Salman is schrijver, docent en houdt lezingen. 
 
30  mei   
JAARFEESTVIERING PINKSTEREN, het feest van de broederschap, georganiseerd door de 
Jaarfeestengroep. Met een terugblik op/gesprek over de lezing van Harrie Salman.  
Te zijner tijd worden per mail eventueel nadere bijzonderheden bekend gemaakt. 
 
  6 juni  2e PINKSTERDAG, geen ledenavond 
 
13 juni  
Weekspreuk 10 
Studieavond: 2e voordracht uit de voordrachtenreeks in het boek APOKALYPS. We lezen de tekst 
gezamenlijk, met ruimte voor gesprek,  en zien hoe ver we daarmee komen. Ieder leest het hoofdstuk 
voor de volgende keer thuis in zijn geheel. Die volgende keer zal in september zijn. 
 
 
20 juni    
Weekspreuk 11 
Luisteren naar vogelgeluiden in de vroege zomer met Ger van de Ven.  
Opnieuw is Ger bereid met ons waarnemingen te doen in het Kralingse Bos. 
We verzamelen ons om 19:30 op het grote parkeerterrein bij eethuisje De Eekhoorn, tegenover het 
hertenkamp.  
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27 juni    
Weekspreuk 12 
Studieavond Terugblik op de 2e voordracht uit APOKALYPS. Een van de leden geeft een mondelinge 
samenvatting. Hierna kunnen we opmerkingen en of vragen in het midden brengen.  
 
 
4 juli, laatste ledenavond voor de zomervakantie 
Weekspreuk 13 
Poëzieavond. Ieder neemt enkele gedichten of korte verhaaltjes mee om deze te laten klinken in de 
kring. We beleven met elkaar wat de ander geraakt heeft. 
  
 ZOMERVAKANTIE VAN 11 JULI T/M 21 AUGUSTUS 
 
Ma. 22 augustus is de eerste ledenavond na de zomervakantie. 
 
Tijden: 19:45 – 21:30 Inlooptijd vanaf 19.30 uur      
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 
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