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Beste vrienden in de regio Den Haag, 
  
Vanwege de overheidsmaatregelen i.v.m. de beheersing van het 
coronavirus, zullen de ledenavonden in het Elisabeth Vreedehuis voorlopig 
tot 1 juni 2020 geen doorgang vinden. Wanneer en hoe het programma 
weer hervat zal worden zullen we t.z.t. laten weten. 
  
Dit betekent o.a. dat de herdenking van Rudolf Steiners sterfdag op 30 
maart (programma Adriana van Beek) en de Paasviering van 13 april 
komen te vervallen. 
  
Dat is natuurlijk spijtig en ongebruikelijk. Bij velen van jullie leeft ongetwijfeld 
de behoefte om deze uitzonderlijke tijd met elkaar het hoofd te bieden 
vanuit de ons verbindende antroposofie. Een aantal leden heeft daartoe het 
voornemen geuit om op maandagavonden met maximaal 4 personen bijeen 
te komen bij mensen thuis. Het kan een hele steun zijn voor elkaar en onze 
omgeving om samen over de huidige situatie en geestelijke aspecten 
daarvan te spreken. Wie aan zo’n groep mee wil doen of er zelf een wil 
beginnen, kan gebruik maken van de deelnemerslijst. De 

https://antroposofiedenhaag.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=73&key=f9onOOQr&subid=28-apUbvUatrXrZMK&tmpl=component&acm=28_73


voorbereidingsgroep wijst daarbij ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid 
m.b.t. het naleven van de regels die de overheid heeft opgelegd. 
  
Ook is de mogelijkheid geopperd om de ervaringen van voornoemde kleine 
samenkomsten periodiek (bv. een wekelijkse e-mail) te delen met ons 
allemaal. Bob Duin () is bereid om dit organisatorisch en praktisch op zich te 
nemen. Hij zal de bijdragen bundelen en als email rondsturen naar 
vooralsnog de mensen op de deelnemerslijst van de ledenavonden op 
maandagavond in Den Haag. Wie nog andere ideeën heeft kan ons mailen 
op . 
  
Hierbij maken we tevens bekend, dat Bob Duin in ieder geval tijdelijk mee 
gaat doen in de voorbereidingsgroep, zodat er goede afstemming zal zijn. 
  
Tot slot nog de link naar het artikel van Thomas Mayer, waar we de 
vorige keer op wezen, en via welke diverse artikelen te vinden zijn. 
  
We wensen jullie allemaal veel sterkte, en hopen van harte dat iedereen op 
een goede manier door deze tijden van beproeving en herontdekking heen 
kan komen. 
  
 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, Taco Sorgdrager) 
 
Alle in deze en in de vorige nieuwsbrief genoemde documenten staan op de 
website (link). Hieraan zijn nog enkele andere links en documenten 
toegevoegd, o.a. een interessant interview met Marli Huijer (artikel). 

 

Antroposofie Den Haag,  

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om je af te melden 

https://antroposofiedenhaag.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=28&urlid=175&mailid=73
https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus?acm=28_73
https://antroposofiedenhaag.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=28&urlid=176&mailid=73
https://antroposofiedenhaag.nl/index.php?subid=28&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=73&key=apUbvUatrXrZMK
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