
Aan de leden van de maandagavondgroep, Donderdag 2 april 2020

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

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

Afgelopen maandag kwamen er drie groepen bijeen. Iedere groep opende en sloot met de 
weekspreuk. Hierbij de korte rapportages, enigszins geredigeerd:

Guus, Marleen en Mario Matthijsen kwamen bijeen bij Trees. 
We hebben ons verdiept in de voordracht van 5 mei 1914 (in GA 154), nav het artikel van Irene 
Diet. Daar wordt heel helder op het thema bacillen ingegaan (geestelijke achtergronden en hoe 
ermee om te gaan). We zijn nog niet door de voordracht heen, maar het is zeer bijzonder en onze 
verantwoordelijkheid wekkend en daarmee zeer aan te bevelen. Komende maandagavond gaan 
we deze voordracht uitlezen/bespreken en mogelijk ook het artikel van Irene Diet beschouwen.

Bij Hans Dieter en Elisabeth waren Pieter van der Schot en Maartje aanwezig. 
Er zijn biografische ervaringen uitgewisseld. Daarna is er veel over de coronacrisis gesproken. 
Er is met meer en minder succes geprobeerd fenomenologisch waar te nemen wat er nu in de 
samenleving gebeurt. Volgende keer bestuderen wij een Leitsätze over Michael en Ahriman uit 
november 1924.

Bij Bob kwamen Marijke en Ank op bezoek. 
Vanwege de sterfdag van Rudolf Steiner hielden we ons bezig met de vraag hoe de ontmoeting 
met  R.S. tot stand is gekomen in ieders leven. Daarna hebben we geprobeerd de inzichten van 
Thomas Mayer over het coronawezen te begrijpen. Naar aanleiding hiervan werd besloten om 
de volgende keer ons te verdiepen in de schets van Trees en Mario over het Onze Vader, en het 
omgekeerde Onze Vader.

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

Inmiddels hebben zich twee nieuwe belangstellende opgegeven om aan te sluiten bij een be-
staand groepje of bij een nieuwe groep: Felix en Giti. Overlegd wordt nog hoe we dit indelen. 
Mochten er meer belangstellenden zijn, dan graag terstond reageren.

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

De groepjes hebben ieder reeds plannen voor de volgende week. De week daarna is het 13 april, 
Tweede Paasdag. De oorspronkelijk geplande paasviering gaat uiteraard niet door. De voorbe-
reidingsgroep geeft als suggestie om ons bezig te houden met de spreuken die dan aan de orde 
zouden zijn gekomen, eventueel in samenhang met de voordrachten van 19-22 april 1924 (GA 
233a) waarin ze zijn gepresenteerd. Ze staan ook in de Wahrspruchworte (GA40): "Weltent-
sprossendes Wesen" en "Steh vor des Menschen Lebenspforte".

We willen deze teksten niet op het internet zetten. Misschien kan binnen iedere groep iemand 
de moeite nemen de spreuken en evt een relevante passage uit de voordrachten, indien gewenst 
te kopiëren.

  -----------------
z.o.z.



Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het be-
handelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan. Geef interessante links en tek-
sten aan mij door, dan plaats ik ze op de website. Daar staan nu ook:
• De overdenking van Trees en Mario over het Onze Vader:
• Een serie ontspanningsoefening aangeboden door Giti van Duinen
• Gedicht: Rilke, was mich bewegt, suggestie van Giti van Duinen
• Een aanbod en tips van Giti van Duinen

Zie https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus

Veel dank aan Trees, Mario en Giti voor de bijdragen!

Hartelijke groet,

Bob Duin, bobduin@antroposofiedenhaag.nl


