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Beste vrienden in de regio Den Haag, 
 
Wegens de situatie in den lande rond het Corona-virus zal het programma van de 
ledenavonden in het Elisabeth Vreedehuis voorlopig worden doorgeschoven tot na Pasen. 
De Paasviering op 13 april zal vooralsnog wel doorgaan, maar we zullen dit tegen die tijd 
opnieuw bezien. Het is enerzijds aan de euritmisten en spreker om te bepalen of ze het 
willen doen en anderzijds aan alle mensen die overwegen te komen om te bepalen of ze 
willen komen. Ook als er weinig mensen zijn, zal het dus vooralsnog toch doorgang 
vinden. Als dit wijzigt, zullen we dat snel laten weten. Het programma van de Paasviering 
omvat een lezing van Sebastiaan de Vries (in samenhang met oude mysteriën; GA 233a) 
en de spreuken van Rudolf Steiner ‘Weltentsprossenes Wesen’ en ‘Zeitenwende’ (4e 
strofe Grondsteenspreuk) worden in eurtimie uitgevoerd evenals muziekstukken van J.S. 
Bach. 
 
We beginnen na de Paasviering weer met het programma van de ledenavonden op 
maandagavond 20 april met de zogeheten ‘open avond’ (d.w.z. een avond die vanuit 
iemand binnen of buiten de ledengroep naar vorm en inhoud geheel zelf kan worden 
ingevuld vanuit de actualiteit, waarbij het toch wel vooraf duidelijk is wat er aan bod gaat 
komen) van Christophe Dumont over het thema “waarom is bewustzijn vermoeiend”. 

https://antroposofiedenhaag.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=72&key=Q76W9ujZ&subid=28-apUbvUatrXrZMK&tmpl=component&acm=28_72


Daarna volgt het programma zoals in onderstaand schema is weergegeven, met als 
bijzonderheid op 1 juni (Pinksteren) een gesprek over “van ideaal tot initiatief” op initiatief 
van Roswitha Storm en op 8 juni een ‘open avond’ over het initiatief “staatsvrije school” 
met Marielle Grootwassink. 
Indien in de tussentijd een verdere doorschuiving nodig wordt, dan zullen we wederom een 
dergelijk bericht rondsturen. 
 
In de tussentijd is er wel de mogelijkheid voor wie dat wil, om op de maandagavond in het 
Elisabeth Vreedehuis bijeen te komen. Elisabeth Appenrodt zal als vrijwilliger en BHVster 
aanwezig zijn, waardoor het mogelijk is. 
We kunnen dan met elkaar euritmische oefeningen doen (de zogeheten ‘Hygiënische 
Übungen’) die helpen om weerstand te bieden aan een virale infectie. Ook kunnen we nog 
andere oefeningen doen om een meer innerlijke verhouding tot het virus-wezen aan te 
gaan en zo bij te dragen aan een genezing. Een artikel van Thomas Mayer kan hierbij 
inzicht geven, evenals het boekje met enkele voordrachten van Rudolf Steiner rond het 
thema “Ziektes, epidemieën en preventie” (ISBN 978-94-90455-53-8) en een vertaling van 
een Duits artikel over “Het Coronavirus en zijn mogelijke achtergronden” (vertaald door 
Wilbert Lambrechts uit België). Op de website zijn de twee genoemde (en nog een paar) 
artikelen te vinden. 

Meer informatie 

Naast deze thema’s kunnen we in de tussentijd ook in gesprek gaan over wat er in ons 
leeft naar aanleiding van het bezig zijn met de brieven aan de leden van Rudolf Steiner, 
met name de brieven van 20, 27 januari en van 3 en 10 februari 1924 (in GA 260a en in 
een zogeheten ‘Einzelausgabe’, ook in het Nederlands), die resp. door Friederike van 
Manen, Taco Sorgdrager, Micheline Mets en Thea Giesen onder onze aandacht zijn 
gebracht op de afgelopen ledenavonden. 
 
We hopen zeer dat iedereen in goede gezondheid door deze uitzonderlijke tijden heen 
komt. 
Mocht er nog aanleiding zijn tot een verdere verandering van de ledenavonden in het 
Elisabeth Vreedehuis, dan zullen we u weer berichten langs deze weg. 
 
Met de beste wensen, 
De voorbereidingsgroep van de ledenavonden in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag, 
Elisabeth Appenrodt, Trees van Dijk, Mario Matthijsen, Friederike van Manen, Sturmy 
Rommens, Tace Sorgdrager 

https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus?acm=28_72
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Antroposofie Den Haag,  
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