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Aan de leden van de maandagavondgroep,  16 april 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes die nu even zijn gecreëerd. Wilt u
hierover niet meer bericht worden, laat het dan weten (bobduin@antroposofiedenhaag.nl).

  -----------------

Op 13 april kwamen er vier groepen bijeen. Daarnaast ontvingen we nog enkele persoonlijke
berichten. Alle rapporteurs hartelijk dank!

De avonden worden vrijwel overal geopend en afgesloten met de weekspreuk. Dit laten we nu
verder onvermeld. Verder is het duidelijk dat steeds de persoonlijke belevenissen en
maatschappelijke gebeurtenissen in relatie met het coronavirus  aan de orde komen. Als de
esoterische achtergronden van het virus nog ergens worden besproken, zoals bijvoorbeeld in het
stuk van Thomas Mayer, zou het erg interessant zijn dat te delen.

Hierbij de korte rapportages, enigszins geredigeerd:

Guus, Marleen en Mario Matthijsen kwamen weer bijeen bij Trees. Daar heeft zich nu Renata de
Zwaan bijgevoegd: De voordrachten 1 en 2 van de vier Paasvoordrachten (19 t/m 22 april 1924,
uit GA 233a "Das Osterfest als ein Stück der Mysteriengeschichte der Menschheit") werden
besproken. We hadden ze al thuis gelezen. Het zijn belangrijke voordrachten om het
mysteriewezen en het Paasgebeuren beter te begrijpen. De 2e voordracht eindigt dan met een
spreuk, die ook op de oorspronkelijke Paasviering geëuritmiseerd zou worden, en die begint met
'Steh vor des Menschen Lebenspforte' (ook te vinden in Wahrspruchworte, GA 40). Voor volgende
week lezen we thuis alvast de 3e en 4e voordracht.
Na afloop gaf Renata de Zwaan suggesties hoe je met goede homeopathische en antroposofische
medicijnen een zware longontsteking kunt genezen. Een gang naar de IC is dan niet nodig.

Maartje en Pieter waren weer bij Elisabeth en Hans-Dieter te gast: De de vorige week heeft in
ons heeft nagewerkt. Het vervolg van de Leitsätze van vorige keer. De tijd vliegt. We lezen
per alinea. We genieten van de intimiteit, waardoor een ander soort gesprek kan ontstaan dan
op ledenavonden.  We gaan volgende keer verder met de volgende Leitsätze. 30 november? Iets
met een poort?

Marijke en Felix kwamen bij Bob thuis. Ank was helaas nog ziek:  We hielden ons kort bezig met
de problemen rond de maatschappelijke acceptatie van de lock-down. Het is een uiting en een
verergering van de angst. Er ontstaat boosheid en woede tegenover de overheid. Deze wordt voor
sommigen de tegenstander i.p.v. het virus. Felix las de passage over de Osterclocken uit de
Faust, in het Nederlands en het Duits. Mooi! Daarna werden de samenvattingen van de 1e en 2e
Paasvoordrachten uit 1924 bediscussieerd. Volgende week gaan we hiermee verder.

Hetty Bordewijk, Irmentraud ter Veer en Faridah Bijloos hebben ook een groepje gevormd en
lezen dezelfde Paasvoordrachten.

Ellen Nuis-Beek en Cynthia van Dam kwamen (o.m.) op Paaszondag kwamen we weer bij elkaar: We
wisselen steeds van huis, en lazen 'Der Ostergedanke', voordracht van Steiner op 27 maart
1921. Het beroerde ons, stemde ons hoopvol, bracht ook nieuwe gezichtspunten. We kunnen deze
voordracht aanraden, vooral ook wellicht, omdat hij samen met twee andere voordrachten waar we
de komende tijd iets aan kunnen hebben, in één boekje staan. Het is een oude uitgave. De twee
andere zijn: 'Die Himmelfahrtsoffenbarung'  en 'Das Pfingstgeheimnis'.

Wanneer zich nog anderen willen aansluiten is dat erg welkom!

  -----------------

Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het
behandelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan. Geef interessante links en
teksten aan mij door voor de website: https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-
coronavirus

Hartelijke groet,

Bob Duin, bobduin@antroposofiedenhaag.nl
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