Ledengroep AViN Rotterdam (Antroposofische Vereniging in Nederland)
E: ledengroeprotterdam@gmail.com

T: 06 177 14 110, Thea van Veen

Winter-/voorjaarsprogramma 2019 van de ledengroep AViN Rotterdam

7 januari
Weekspreuk 40
Epifanie
Gespreksavond. Passend bij januari gaan we terugblikken en vooruitkijken. Met kerst vieren we de
terugkeer van het licht, zowel in het jaarverloop als in de herinnering van het Licht dat verscheen in het
keerpunt der tijden. Wat is voor jou de essentie van Kerst, niet alleen in gedachten maar ook beleving?
Wat zijn je verwachtingen en wensen voor het nieuwe jaar?
In het delen van onze verwachtingen en wat er in de 12 heilige nachten wezenlijk voor jou geweest is,
komt iets van onszelf tot openbaring en leren we elkaar weer wat beter kennen en liefhebben.

14 januari
Laatste deel Grondsteenspreuk
Studieavond: Voordracht Steiner van 16 juni 1923 Deze voordracht staat in Ontstaansgeschiedenis
Antroposofische Beweging I

21 januari
Weekspreuk 42
De Tempelridders en hun geestelijke taak voor de mensheid, lezing door Roswitha Storm
De grote geestelijke betekenis van de Tempelridders is nauwelijks bekend. Zij schonken een zeer
diepzinnige opvoeding en brachten de mensheid een etappe verder in haar ontwikkeling. Ze waren diep
verbonden met de Christus, de Christus- impuls en het mysterie van Golgotha. Door hun geestelijk werk
brachten ze dit op een hoger niveau, zie voordracht Rudolf Steiner van 2 oktober 1916. Door de
vreselijkste folteringen droegen de Tempelridders hun geestelijk werk door in de geestelijke wereld. Dit
geestelijk werk leidde tot machtige impulsen en inspiraties op grote individualiteiten en stromingen,
zoals de Rozenkruisers en de antroposofie. De Tempelridders bereidden de 5e en eigenlijk ook de 6e naAtlantische cultuurperiode voor. Zou er een samenwerking met de bovenzinnelijke Michaelschool
hebben plaats gevonden? En zou deze stroming verbonden zijn met het manicheïsme?
Door de voordracht heen zullen teksten van het 2e mysteriedrama ‘De beproeving van de ziel’ van Rudolf
Steiner worden geweven. In dit tweede drama komen taferelen met Tempeliers voor. Door de inhoud
die ik bespreek, wordt de tekst van het drama mogelijk duidelijker. Het wordt op 10 februari opgevoerd
in Theater Zuidplein. Voor nadere info, ga naar www.drempeltheater.nl
Roswitha Storm studeerde aan de Vrije Pedagogische Academie en is actief in het organiseren van
antroposofische conferenties en huiskamerlezingen.

28 januari
Weekspreuk 43
Terugblik op Roswitha’s voordracht en mogelijk op de conferentie van het Drempeltheater van jl.
zaterdag 26 januari, als voorbereiding op de uitvoering van het tweede mysteriedrama van Rudolf
Steiner op zondag 10 februari in Rotterdam.

4 februari
Laatste deel Grondsteenspreuk
Studieavond: Voordracht Steiner van 17 juni 1923. Deze staat In het boek Ontstaansgeschiedenis
Antroposofische Beweging I

11 feb
Weekspreuk 45
Over het jaarmotief. Zie de bijlagen
Wat voorheen ‘jaarthema’ heette, wordt nu ‘jaarmotief’ genoemd. Vorig jaar stond de eerste strofe van
de Grondsteenspreuk centraal: Oefen Geest herinneren. Dit jaar houden we ons wereldwijd bezig met
de tweede strofe: Oefen Geest bezinnen.
Vanuit Dornach zijn verscheidene bijdragen over het jaarmotief geschreven en gepubliceerd in
Anthroposophie Weltweit. De bijdragen zijn vertaald door Nico Landsman. U vindt ze alle drie als bijlage
bij dit programma. Op 11 februari zullen we hierover met elkaar van gedachten wisselen en gevoelens
delen. Kunt u voor zichzelf bepalen welke van de bijdragen u het meest aanspreekt?
18 feb
Weekspreuk 46
Biografie van Hans Lap
In onze ledengroep is het gewoonte geworden dat elk jaar iemand ons zijn biografie vertelt. Dit jaar
hebben wij Hans Lap bereid gevonden zijn levensverhaal met ons te delen.
Hans is zijn werkende leven begonnen als organisatieadviseur en yogaleraar, vervolgens heeft hij 7 jaar
gewerkt op het kantoor van de Antroposofische Vereniging in Zeist; in die jaren was hij ook bestuurslid
van de AViN. Daarna heeft hij 21 jaar gewerkt als directeur van het heilpedagogische instituut
Scorlewald.

25 feb VOORJAARSVAKANTIE

4 maart
Weekspreuk 48
Leesavond. We vervolgen het gezamenlijk lezen van Theosofie van de Rozenkruisers. Dat hebben we
bijna uit. We kiezen een nieuw boek waarmee we het gezamenlijk lezen zullen voortzetten.
11 maart
Leesavond. Idem

Weekspreuk 49

18 maart,
Leesavond. Idem

Weekspreuk 50

25maart,
Leesavond. Idem

Weekspreuk 50 herhalen

d
1april
Laatste deel Grondsteenspreuk
Studieavond: Uit het boek Kerngedachten GA 26: Over de kerngedachten (p. 13-15) + kerngedachten
1, 2 en 3
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8 april
Weekspreuk 52
Pasen en de vernieuwde levenskracht
De komende Stille Week voor Pasen biedt weer de mogelijkheid ons te verdiepen in Christus’ lijden en
zijn eenwording met de aardse materie. Voor de huidige mens is het geen eenvoudige zaak om zich een
voorstelling te maken van zo’n verheven en gecompliceerde daad. Toch zijn er uit verschillende bronnen
bijzonderheden te melden die ons op weg helpen enig zicht te krijgen op deze esoterische en tegelijk
exoterische aangelegenheid. Niet alleen de christologie die uit de antroposofie ontstaan, is kan ons op
weg helpen, maar er zijn ook ontwikkelingen in de reguliere wetenschap die ons kunnen helpen bij het
oplichten van een tipje van de sluier. Als we met een open blik de ons omringende werkelijkheid
benaderen, dan openbaren zich nooit eerder waargenomen verbanden.
Tijdens deze voordracht verdiepen we ons in wat Rudolf Steiner onthult
heeft over Christus’ sterven en zijn opstanding. Ook zal een aantal recente
ontdekkingen in de huidige wetenschap besproken worden die aanvullende
informatie geven op deze nauwelijks te bevatten gebeurtenis. Zoveel
mogelijk zal in deze voordracht worden getracht kunst, religie en
wetenschap te verenigen, zoals de antroposofie als holistische
geesteswetenschap beoogt.
Henk van Oort was tot aan zijn pensionering werkzaam in diverse takken
van onderwijs, ook vrijeschool, als klassenleraar en als docent Engelse taalen letterkunde. Van zijn hand zijn verschillende publicaties verschenen. Hij
geeft op diverse locaties cursussen en lezingen gerelateerd aan antroposofie.
Voor verdere informatie, klik op henkvanoorttraining.nl

15 april Jaarfeestviering: Goede Week / Pasen Weekspreuk 52
Te zijner tijd wordt in een groepsmail nadere informatie over deze avond gegeven.
22 april geen ledenavond, 2e Paasdag
30 april mei-vakantie, geen ledenavond
6 mei
Laatste deel Grondsteenspreuk
Studieavond: Uit het boek Kerngedachten GA 26: Kerngedachten 4, 5, 6

13 mei
Weekspreuk 6
Lezing door Jan van Gils: Fenomenologie als wetenschappelijke methodiek
Om de fenomenologische methodiek een plaats te geven geeft Jan eerst een korte schets van de
ontwikkelingsgang van de natuurwetenschappelijke kennis. Wat waren de kernpunten in deze
ontwikkeling en welke tendens is daarin waarneembaar? Wat zou de reikwijdte van deze methodiek
kunnen zijn als hij ingang zou vinden in het wetenschappelijke denken?
Vervolgens doen we met elkaar enkele oefeningen om in praktische zin kennis te maken met
fenomenologie als wetenschappelijke methodiek.
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20 mei
Weekspreuk 7
Waarnemen in de natuur
We zijn verheugd dat Ger van de Ven, biologieleraar aan het Rudolf Steiner College, opnieuw bereid is
om met ons in de natuur te gaan waarnemen. Het is een mooi vervolg op de lezing van Jan van Gils
vorige week. In de meimaand die altijd prachtig is, gaan we weer naar het Kralingse Bos om ons intensief
te verbinden en te vervullen met allerlei voorjaarsfenomenen. We verzamelen ons om 20.00 uur bij
eethuisje De Eekhoorn, tegenover het hertenkamp.

27 mei
Weekspreuk 8
Evaluatieavond. Taken kunnen opnieuw verdeeld worden.

3 juni
Weekspreuk 9 / Grondsteenspreuk
Poёzieavond
Ieder neemt enkele gedichten of korte verhaaltjes mee om deze te laten klinken in de kring. Vorig
werkjaar was er geen ruimte om een poëzieavond te houden. Dat werd gemist. Dit jaar kunnen we weer
op de ledenavond dierbare gedichten of gedachten met elkaar delen. Daardoor leren we elkaar weer
wat beter kennen in het ziele-geestwezen.

10 juni
Geen ledenavond 2e Pinksterdag.

17 juni
Weekspreuk 11
Voorbereiding St. Jan.
Te zijner tijd volgt in een groepsmail nadere informatie over deze avond. Het zal in ieder geval o.a. gaan
over het element Vuur.

24 juni
Weekspreuk 12
Viering van het jaarfeest: St. Jan (Johannes de Doper)
Tot onze vreugde zijn we vanaf 20.00 uur van harte welkom om het St. Jansvuur in de tuin van Petra
Roest Crollius, Ackersdijkseweg, Delfgauw mee te beleven. Kinderen en muziekinstrumenten zijn
welkom evenals gedichten e.d. die betrekking hebben op de hoogzomer en/of de viering van het
jaarfeest van St. Jan. We stellen het zeer op prijs dat onze ledengroep AViN kan deelnemen aan dit
evenement samen met de mensen van de Christengemeenschap en anderen.

De voorbereidingsgroep:
Jan van Gils
Wim Kip
Thea van Veen, ledengroeprotterdam@gmail.com
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