Programma Ledengroep AViN* Rotterdam 22 augustus – 9 januari 2023
*Antroposofische Vereniging in Nederland

Algemeen:
- De avond wordt geopend met het lezen van de Weekspreuk in twee talen. Wie de spreuk leest, is
impliciet uitgenodigd om die even na te laten klinken vanuit zijn beleving en/of begrip. De avond wordt
gesloten met het lezen van ‘Heilsam ist nur ….’, ook in twee talen.
De reflectie op de Weekspreuk doen we niet op de avonden met een spreker en op de vieringen van de
jaarfeesten.
- Nevenoefeningen: Elke studieavond oefenen we ter plekke een van de zes nevenoefeningen van
Rudolf Steiner. Aan het eind van de avond blikken we nog even terug. Heeft de nevenoefening iets
toegevoegd aan de avond?
- Studieavonden
* We lezen momenteel uit de voordrachtenreeks van R. Steiner ‘APOKALYPS de Openbaring van
Johannes’, bij voorkeur in de uitgave van Pentagon. GA 104.
* We beginnen elke voordracht gezamenlijk. Wie voorlezen fijn vindt om te doen, kan dit aangeven.
* Thuis lezen we het hoofdstuk uit. We gaan ervan uit dat iedereen het boek tot zijn beschikking heeft,,
in welke uitgave dan ook.
* De volgende studieavond staat bij de kortere voordrachten (max. 15 pagina’s) in het teken van
afronding. Een deelnemer geeft een samenvatting van de gelezen voordracht om de inhoud nog eens te
doen oplichten. Voor deze samenvatting kun je je opgeven op de lees-studieavond van de vorige keer.
Bij de langere voordrachten nemen we een avond meer de tijd voor het gezamenlijk lezen en bespreken.
De vierde voordracht op 5 september heeft 16 pagina’s. Daar doen we dus een avond langer over – 12
september.
* Bij de gesprekken kunnen belevingen van deelnemers meeklinken in de kring, waarbij we zo dicht
mogelijk bij de inhoud van de voordracht willen blijven.
* De gespreksleider (Jan, Paul of Geertrui) coördineert en begeleidt het gesprek.

Kalender
22 augustus
Weekspreuk 21
Gespreksavond na het zomerreces. Hoe is je zomertijd geweest? Wat heeft jou verdieping of inzicht
gebracht? Is er een vraag bij je opgekomen die je in het midden zou willen brengen?
29 augustus
Weekspreuk 22
Studieavond
1. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Samenvatting van de tweede voordracht, Neurenberg 19 juni 1908, 14 pags, door een van de
gespreksleiders.
3. Na de samenvatting en het gesprek lezen we gezamenlijk de derde voordracht, 14 pags,
Neurenberg, 20 juni 1908 voor zover we ermee komen.
4. Terugblik op de nevenoefening.
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5 september
Weekspreuk 23
Studieavond
1. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Samenvatting van de derde voordracht, 20 juni 1908 door een van de deelnemers.
3. Na de samenvatting en het gesprek lezen we gezamenlijk de vierde voordracht, 16 pags, 21 juni
1908 voor zover we ermee komen.
4. Terugblik op de nevenoefening.

12 september
Weekspreuk 24.
Studieavond
1. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Voortzetting van het gezamenlijk lezen in de vierde voordracht, 21 juni 1908
3. Terugblik op de nevenoefening.

19 september
Weekspreuk 25
We bereiden ons voor op de Michaёl-tijd met de voordracht van Rudolf Steiner over de Michaёlimaginatie van 5 oktober 1923, GA 229. Jos van den Berg houdt hierover een inleiding.
De voordracht is te vinden in het boek De Kringloop van het jaar met 4 aartsengelimaginaties

26 september
Weekspreuk 26
Jaarfeestviering Michaёl. Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door het
jaarfeestengroepje, worden t.z.t. bekend gemaakt.

3 oktober
Weekspreuk 27
1. Studieavond. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Samenvatting van de vierde voordracht, 21 juni 1908, door een van de deelnemers.
3. Na de samenvatting en het gesprek lezen we gezamenlijk de vijfde voordracht, 14 pags, 22 juni
1908 voor zover we ermee komen.
4. Terugblik op de nevenoefening.

10 oktober
Weekspreuk 28
1. Studieavond. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Samenvatting van de vijfde voordracht, 22 juni 1908, door een van de deelnemers.
3. Na de samenvatting en het gesprek lezen we gezamenlijk de zesde voordracht, Neurenberg,
(18 pags) 23 juni 1908 voor zover we ermee komen.
4. Terugblik op de nevenoefening.

17 oktober
Weekspreuk 29
‘Maakt het uit hoe je sterft?’ door Mirjam Zonneveld, verpleegkundige antroposofische zorg,
werkzaam in Therapeuticum Utrecht en docent bij Plegan Opleidingen
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Het thema in zowel het verplegen als in het lesgeven is voor mij de vraag ‘Hoe
kan ik iemand steunen in zijn ontwikkeling op zijn eigen manier mens te
zijn?'. Antroposofisch verplegen maakt mijn vak compleet en geeft me
middelen in handen om mensen in moeilijke perioden te ondersteunen en te
bemoedigen.
Vanavond zal ik vanuit het thema 'verbinden en loslaten' kijken naar de
levensweg die wij hier op aarde gaan. Hoe de pasgeborene zich verbindt met
zijn lichaam en de mensen om zich heen. Hoe ieder meer of minder
verbonden zijn eigen leven vorm geeft. Met de nadruk op de stervende mens
die zijn lichaam en mensen weer zal loslaten.
Ik zal aansluiten bij uw eigen ervaringen. Praktische handvatten in de zorg
voor stervenden en gestorvenen zullen ook aan bod komen. Er is ruimte voor vragen.

24 oktober
Geen ledenavond

Herfstvakantie

31 oktober
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 waarop we in een gepaste sfeer kunnen
verwijlen bij onze gestorven dierbaren, met euritmie, muziek en poёzie.
Na de korte inhoudelijke inleiding 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.
Voor de bekostiging van deze uitvoering is er na afloop gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage, met als
richtbedrag € 10. Meer is welkom, minder is ok.
7 november studieavond
Weekspreuk 32
1. Studieavond. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Voortzetting van het gezamenlijk lezen van de zesde voordracht, 23 juni 1908.
3. Terugblik op de nevenoefening.
14 november studieavond
Weekspreuk 33
1. Studieavond. Aandacht voor een van nevenoefeningen.
2. Samenvatting van het zesde hoofdstuk door een van de deelnemers.
3. Na de samenvatting en het gesprek lezen we gezamenlijk de zevende voordracht, 20 pags, 24
juni 1908 voor zover we ermee komen.
4. Terugblik op de nevenoefening.
21 november
Weekspreuk 34
Inleiding over de voordracht van Steiner: ‘Wat doen de engelen in het astrale lichaam? van 9 oktober
1918, door Jan van Gils (in GA 182).
In de voordracht van 9 oktober 1918 in Zürich schetst Rudolf Steiner dat de engelen in de zielen van de
mensen beelden hebben geweven die de mensheid in de loop van de 20e eeuw moet realiseren. Lukt dit
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de mensheid niet voor het jaar 2000 op bewuste wijze, dan zal dit toch moeten plaatsvinden door
onbewuste ontwikkelingen die niet altijd aangenaam zullen zijn.
28 november
Weekspreuk 35
Vervolg op ‘Wat doen de engelen in het astrale lichaam?’ met kunstzinnig werken. Nader te bepalen
5 december
Weekspreuk 36
Inleiding over de voordracht van Steiner: ‘Hoe vinden wij de Christus? van 16 oktober 1918, door Jan
van Gils (in GA 182). Dit is een vervolg op Steiners voordracht van 9 oktober 1918, waarmee wij ons op
21 november hebben beziggehouden.
12 december
Weekspreuk 37
Inleiding op de de Gabriёl-imaginatie
We bereiden ons voor op de kersttijd met de voordracht van Rudolf Steiner over de Gabriel-imaginatie.
Iemand van de voorbereidingsgroep houdt hierover een inleiding.
GA 229. Deze is te vinden in het boek De Kringloop van het jaar met 4 aartsengelimaginaties,
19 december
Weekspreuk 38
Jaarfeestviering: Kerst
Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door het jaarfeestengroepje, worden t.z.t.
bekend gemaakt.
26 dec – 2 januari, Kerstreces
Geen ledenavonden
9 januari
Weekspreuk 41
Gespreksavond met Jan van Gils en Kees Zoeteman.
Thema: de huidige tijd en Steiners voordracht 'Wat doet de engel in het astrale lichaam?' in samenhang
met de Apocalypse van Johannes (GA 104).
Kees Zoeteman was hoogleraar en voormalig directeur van het RIVM alsook voorzitter van de Commissie
Genetische Modificatie (Cogem), adviesorgaan van de Nederlandse regering.
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
Geertrui Mestdag
Paul Peeters
Thea van Veen

E: jgvgils@gmail.com
E: ontwikkelessentie@gmail.com
E: paulpeeters@xs4all.nl; T: 010 – 422 8912
E: vanveenthea@gmail.com
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