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De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder on-
derscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en we-
tenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens 
die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken 
na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.  
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De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New 
York op 17 November 1875 door H.P. Blavatsky, 
Kolonel H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.  

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetings-
plaats van zoekers naar waarheid en heeft afde-
lingen in vele landen over de hele wereld.  

In Naarden, Nederland, is, in 
een prachtige en bosrijke om-
geving, het Europees Interna-
tionaal Theosofisch Centrum 
(I.T.C.) gevestigd.  

De Belgische Sectie van de 
Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 
1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en 
momenteel zijn er afdelingen - loges en studie-
centra - te Antwerpen, Brussel en Gent.  

Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat 
voordrachten en studiebijeenkomsten en sommi-
ge, waaronder die in Antwerpen en Brussel, be-
schikken over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen 
en hen te stimuleren in hun zoekproces naar 
waarheid. 

De Antwerpse Afdelingen zijn: 
Loge Antwerpen, opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus, opgericht in 2006.  
Het Studiecentrum Open Paradigma, opgericht 
in 2016. 

Alle afdelingen, Loges en Studiecentra, beogen 
een aantrekkingspunt te  zijn voor zoekers en 
onderzoekers van waarheid.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op de website van Loge Witte Lotus: 

 www.logewittelotus.be 
 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de au-
teurs verantwoordelijk. Het WLB  vormt geen 
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en 
haar afdelingen. 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Contactgegevens  
Antwerpse Afdelingen  

 
 

Loge Witte Lotus 
 

Bijeenkomsten:  
Thema-avonden op donderdag:  
                               Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,  

                                2050 Antwerpen-linkeroever  

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 

Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 

Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  
                tnv Loge Witte Lotus FV  

Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 

E-mail: info@logewittelotus.be & 

             loge.witte.lotus@ts-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis 
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 

 

 
Loge Antwerpen 

 
Bijeenkomsten & secretariaat:  
                    Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voor alle informatie kan u terecht:  
                    Telefoon:  0476 879 968  
Bankgegevens:  IBAN BE 45 7380 2736 0789   
                     tnv T.V. Loge Antwerpen 

Internet:   Facebook 

E-mail:   loge.antwerpen@ts-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis 
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 

 

 
 

Studiecentrum Open Paradigma 
 
Bijeenkomsten:   

      Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:   

                          Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 

Voor alle informatie:  

                     sc.open.paradigma@ts-belgium.be  

Bankgegevens:  IBAN BE84 4099 5863 3159   
                     t.n.v. Christian Vandekerkhove 

Internet: Facebook 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 3 -  niet-leden € 7 
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor 
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3  
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Stelt u zich eens voor 
dat u op weg bent naar 
de top van een berg, 
door een dicht woud, 
in een heel donkere 
nacht, waarbij u alleen 
een kaars  hebt om u 
bij te lichten. Het licht 
van de kaars schijnt 
maar een paar meter 
vooruit en rondom u, 

en vandaar dat u, wanneer u beslissingen 
neemt over welk pad u moet kiezen, zich 
vooral baseert op wat u ziet bij het licht 
van de kaars. Er zijn tijden dat de wind 
waait; het kleine licht van de kaars kan 
zelfs uitwaaien en dan kunt u misschien 
zelfs niet verder. 

Nu zijn er in dit bos wezens die niet van licht 
houden. Wanneer zij licht zien, proberen zij dit te 
doven. Wanneer er maar een paar kaarsen zijn, 
kunnen zij die gemakkelijk doven, maar wanneer 
de vlam sterk is en er vele vlammen zijn, moeten 
zij zich terugtrekken en zich verstoppen in don-
kere grotten, totdat er minder en zwakkere kaars-
vlammen zijn. Daarom moet de reiziger er voor 
zorgen dat de vlam beschermd wordt tegen zulke 
wezens. 

Stelt u zich voor dat er op enige afstand nog zo’n 
reiziger is met zijn eigen kaars en hij gaat in de-
zelfde richting. U ziet ook dat de nabijheid van 
het bos verlicht wordt door zijn kaars; hij lijkt 
een pad met minder belemmeringen gevonden te 
hebben en beweegt zich dus sneller voort. Dan 
gaat u op die kaars af en voegt u zich bij de mede-
reiziger. Of die reiziger ziet misschien uw kaars 
en merkt dat u een beter pad heeft naar de top en 
dan kan hij u gezelschap komen houden. 

Stelt u zich dan weer voor dat er een derde per-
soon is met een kaars, een vierde met nog een 
kaars en een vijfde. Wat vroeger een donker bos 
was, zal nu beter verlicht zijn en de vele reizigers 
zullen in staat zijn om elkaar te helpen de be-
stemming sneller te bereiken. 

De wezens van de duisternis zullen het nu moei-
lijker vinden om de vlammen van de vele kaarsen 
te doven, want wanneer één kaars gedoofd wordt, 
kan die weer aangestoken worden met een ande-
re kaars. Bij het delen van dit verhaal denk ik niet 
alleen maar aan het licht op het pad van indivi-
duele spiritualiteit. Veeleer denk ik aan het licht 
op het pad van theosofisch werk. Het gaat over 
het licht dat mede-theosofen aan elkaar schenken 
bij deze moeilijke wereldwijde opdracht. Wij rei-
zen door een lange, lange duistere nacht die  dui-
zenden jaren zal duren, door dit wereldwoud dat 
bevolkt wordt door mensen die de bergtop willen 

bereiken, en ook door hen die bewust of onbewust 
zo’n reis willen belemmeren. In dit wereldwoud 
zijn er vandaag de dag meer mensen die proberen 
de reis te belemmeren dan mensen die werken om 
meer licht op het pad te werpen. Als bewijs voor de 
gedeeltelijke triomf van de krachten van belemme-
ring en inertie waren wij in de afgelopen eeuw ge-
tuige van de meest gruwelijke daden van mensen 
tegen elkaar: de twee wereldoorlogen, terrorisme, 
sociale onrechtvaardigheid, het gebruik van biolo-
gische en chemische wapens. Ondanks snelle voor-
uitgang op economisch en technologisch gebied, 
lijken wij achterop te liggen waar het vrede, harmo-
nie en spiritualiteit betreft. Het probleem dat wij 
onder ogen moeten zien, is een moreel probleem, 
niet een technologisch of economisch probleem. Er 
is te veel sektarisme en te weinig spiritualiteit. Er 
zijn genoeg hulpbronnen om de wereld te voeden, 
maar te veel hebzucht om ze eerlijk te distribueren. 

De broederschap van adepten bood meer dan hon-
derd jaar geleden aan om meer licht in dit donkere 
woud te brengen, door bemiddeling van een paar 
individuen. De poging weerstond de aanvankelijke 
stormen die de kleine collectieve vlam dreigden te 
doven. De vlam moet echter nog helderder worden, 
want zij is bestemd voor de wereld en niet voor een 
paar mensen. En dit is de noodzaak van ons werk 
in de theosofische vereniging vandaag de dag. 

Het werk van de broederschap van adepten gaat 
niet over India, de Filippijnen, Australië of de 
Verenigde Staten. Het gaat over de mensheid. 
Daarom hangt de kracht van het werk af van hoe 
dit de mensheid in het algemeen beïnvloedt, niet 
enig bepaald land of gebied. Er is geen andere ma-
nier om dit te doen, dan door samenwerking in so-
lidariteit, waar wij ook zijn. De echte kracht van de 
individuele vlammen ligt in hun collectieve helder-
heid. Wij moeten onze vlammen bij elkaar voegen, 
omdat ze apart nuttig zijn voor het individu, maar 
niet voor de mensheid in het algemeen. 

H.P. Blavatsky (HPB) zei: Het eerste en funda-
mentele principe van morele kracht en 
macht is associatie en solidariteit in den-
ken en doel. 

Solidariteit in het Theosofisch werk 

Vic Hao Chin jr. 
 

https://alexanderveerman.wordpress.com/tag/licht/ 
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De vlam moet nog helderder worden, want zij is 
bestemd voor de wereld, niet voor een paar men-
sen. Dit is de noodzaak van ons werk in de theo-
sofische vereniging vandaag de dag. Zij zei ver-
der: De Meesters kunnen maar weinig as-
sistentie verlenen aan een Lichaam dat 
niet door en door verenigd is in doelstel-
ling en gevoel, en dat zijn eerste funda-
mentele regel overtreedt – universele 
broederlijke liefde, zonder onderscheid 
van ras, geloof of kleur; evenmin aan een 
Vereniging waarvan vele leden hun leven 
doorbrengen met beoordelen, veroorde-
len en vaak beschimpen van andere leden 
op een zeer ontheosofische, om niet te 
zeggen schandalige manier.  

(Collected Writings, XII.490). 

Er zijn drie dingen, denk ik, die essentieel zijn 
voor het opbouwen van solidariteit in het theo-
sofisch werk. Deze drie dingen ontstaan niet 
vanzelf, maar moeten actief gevoed en verzorgd 
worden: 

Het eerste is de noodzaak dat een breder 
segment van het ledental van de TS het 
innerlijk of spiritueel leven gaat leven. Dit 
is het fundament van ware solidariteit. Het bete-
kent, het doen ontwaken van het hoger denkver-
mogen, verlicht door intuïtie of buddhi. Het is 
wat in de theosofische literatuur genoemd wordt 
manastaijasi, of het verlichte denkvermogen. 

Het is het onpersoonlijke, maar mededogende 
en toegewijde leven. Het betekent zuivering van 
de persoonlijkheid wat voortkomt uit het zelfloze 
leven. 

Toen HPB nog leefde, verwees zij naar de facto-
ren die de morele en ethische fundamenten van 
de Theosofische Vereniging kunnen vernietigen. 
Zij zei dat de manier om dit te voorkomen, is dat 
allereerst ‘elk lid van de vereniging de the-
osofie een vitale factor maakt in zijn le-
ven – haar waar maakt, haar principes 
stevig in zijn leven verankert – kortom, 
zich eigen maakt en de Theosophical So-
ciety behandelt alsof zij hemzelf is. Hier 
direct na komt de noodzaak voor solida-

riteit onder de leden van de vereniging; het 
verwerven van zo’n gevoel van identiteit 
met ieder van onze broeders dat een aanval 
op één van hen een aanval is op allen’ (CW, 
XI.163). 

Als wij er diep over nadenken, gaan wij beseffen 
dat deze noodzaak van spiritueel leven als basis van 
solidariteit zonneklaar is. Zonder dit zelfloze inner-
lijk leven zal iedere samenwerking gemotiveerd 
worden door onze zelfzuchtige belangen (wat goed 
is voor onze eigen loge, of onze eigen afdeling of 
onze eigen federatie) en een dergelijke samenwer-
king zal gestopt worden wanneer er geen eigen 
voordeel bij het samenwerken waarneembaar is. 
Dit is geen ware theosofische solidariteit, het is een 
zakelijke overeenkomst: ik zal u iets geven als ik 
iets van u krijg. 

De noodzaak voor dit spirituele fundament was een 
van de redeneren waarom HPB de esoterische af-
deling ingesteld heeft; leden die dit innerlijk leven 
leiden, moeten de ziel van de TS vormen. Deze po-
ging om het innerlijk leven actief te voeden, moet 
echter niet beperkt blijven tot de Esoterische 
School, hij moet systematisch of blijvend gevoed 
worden in de hele TS. Dit moet niet alleen maar 
aangemoedigd worden, maar de hele structuur van 
onze activiteiten moet dit bewust belichamen. 

Het gebrek aan dit actief cultiveren van het inner-
lijk leven wordt vaak gezien als een bron van zwak-
te in vele loges en groepen, in vele delen van de we-
reld. Er is geregeld te veel uitsluitende focus op het 
intellect en dat heeft vaak verdeeldheid teweegge-
bracht. Om ons innerlijk leven te verdiepen, kun-
nen vele wegen onderzocht worden, zoals het actief 
aanmoedigen van meditatie, het diepgaander be-
studeren van het mystieke leven, het regelmatig 
houden van retraites, het aanmoedigen van op 
dienstbetoon gerichte activiteiten, zoals de TOS en 
vrijwilligerswerk voor de TS. Als deze en soortgelij-
ke activiteiten georganiseerd worden, zal dat leden 
helpen om langzamerhand hun persoonlijkheid af 
te stemmen op het spirituele. De gewoonte van 
dienstverlening moet eerst gecultiveerd worden, 
voordat dit spontaan als manifestatie van spirituele 
handeling tevoorschijn komt. 

De tweede factor die nodig is voor het opbouwen 
van solidariteit in het theosofische werk is een voor 
de hand liggende, maar één die grotere nadruk en 
aandacht behoeft. Het is de noodzaak van 
meer persoonlijk contact en interactie tus-
sen actieve werkers. Het maakt verschil dat wij 
elkaar persoonlijk kennen, omdat de natuurlijke 
aarzelingen die samenwerking verhinderen dan 
minder worden. Elkaar kennen, maakt een immens 
verschil in de mogelijkheden van samenwerken. 
Een conventie of conferentie is de beste gelegen-
heid, maar het is niet de enige. De interactie via e-
mail is misschien de tweede beste keus. E-mail is 
informeel en persoonlijk en wij leren de persoon 
beter kennen, omdat er niet geschreven wordt op 
een zakelijke manier, die bedekt is met een uiterlij-
ke façade. Een andere manier waar ik aan denk is 

 
https://www.basmeelker.nl 
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het delen van nieuwsbrieven, die foto’s en infor-
matie bevatten over theosofische werkers. 

Persoonlijk heb ik nogal wat aarzelingen gehad 
over deze derde benadering, omdat het gemak-
kelijk een persoonlijkheids- en egoïstische aan-
gelegenheid kan worden. Maar zolang het die 
onzichtbare lijn niet overschrijdt, is het van be-
lang dat we tenminste het gezicht leren kennen 
van de mensen met wie wij misschien werken. 
Een internationale publicatie waarvan ik denk 
dat zij met deze methode bijdraagt aan het over-
bruggen van lacunes tussen werkers is The Ser-
vice Link, het nieuwsbulletin van de TOS (http://
international.theoservice.org, redactie). 

Het is echter niet alleen het contact of de com-
municatie die ertoe doet. Er moet iets anders 
zijn dat essentieel voortkomt uit de eerste factor 
– het leven van het innerlijk leven – dat ons in 
staat stelt ons met elkaar te verbinden, van ziel 
tot ziel, om het zo te zeggen. Het is een onderlin-
ge openheid, een broederlijkheid of zelfs affectie 
die ons in staat stelt om veilig iedere onbewuste 
wapenrusting, die ten doel heeft ons te bescher-
men tegen kwetsuren of kritiek, af te leggen. De-
ze wapenrustingen scheppen een defensieve 
houding – soms zelfs een geest van wedijver tus-
sen theosofische groeperingen. 

De derde factor die kan bijdragen tot het op-
bouwen van onderlinge solidariteit is een ge-
deelde visie en doelstellingen. 

Wat zouden wij graag samen willen doen dat niet 
gedaan kan worden door enig land alleen? Wat is 
onze visie of de rol van theosofie en de TS in elke 
regio binnen de eerstkomende tien of twintig 
jaar? Hand in hand met de andere regio’s, wat 
zou dan onze gemeenschappelijke visie zijn? Zal 
de TS een katalyserende kracht zijn in de mense-
lijke samenleving in al onze landen, - een kracht 
die zowel relevant is als invloedrijk? Of zullen 
wij blijven bestaan als kleine loges van twintig 
mensen die elke week bij elkaar komen en blij 
zijn met twee openbare lezingen of drie nieuwe 
leden per jaar? 

Een dergelijke vraag betekent niet dat wij aan 
grootheidswaanzin lijden, megalomaan zijn. De 
TS werd voor de wereld gesticht door de Broe-
derschap van Adepten. Binnen ons eigen kringe-
tje te blijven en onze activiteiten te beperken tot 
een of twee uur per week betekent dat wij de aan 
ons gegeven opdracht niet vervullen. Het is een 
oproep om de hand uit te steken en daaraan die-
nen wij gehoor te geven. 

Kunnen wij in de komende paar jaar een agenda 
opstellen die de mogelijkheden van ons gecom-
bineerd potentieel weerspiegelt? Kunnen wij bij-
voorbeeld tenminste vijf theosofische boeken in 
het Mandarijn (Chinees) vertalen en uitgeven? 
Ongeveer een vierde van de mensheid spreekt 
Mandarijn en deze kwart is nu een van de groot-
ste economische krachten van de aardbol aan het 
worden. Zij lezen miljarden bladzijden per week, 
maar niets over theosofie, omdat wij dat niet be-

schikbaar hebben gesteld. Wij schieten te kort in 
onze plicht om onze hand naar hen uit te steken als 
wij er niet in slagen hen dergelijk materiaal te ver-
schaffen. Of kunnen wij helpen elkaars vooruitgang 
te versnellen bij het populariseren of breed be-
schikbaar stellen van kennis van theosofie door in-
formatiebronnen te delen? Zijn er systemen of 
werkmethoden in de Australische of Indiase of In-
donesische afdeling die gedocumenteerd zijn en 
waarvan wij kunnen leren – over hoe wij nieuwe 
leden kunnen vasthouden en koesteren, bijvoor-
beeld? Of programmatuur voor het bewaren van 
gegevens? Of instructieve cursussen die beschik-
baar gesteld kunnen worden aan leden en aan het 
publiek? 

Dit zijn dus drie manieren waarop wij solidariteit 
kunnen opbouwen: door het verdiepen van ons in-
nerlijk leven; door het ontwikkelen van nauwere 
vriendschapsbanden met onze medewerkers over 
de hele wereld; en door het uitwerken van een ge-
deelde visie en doelstellingen. 

Nu wil ik graag enkele ervaringen delen van de Fi-
lippijnse afdeling, over hoe solidariteit niet alleen 
geholpen heeft bij het werk van onze afdeling, maar 
ook bij het scheppen van synergie met andere afde-
lingen. Door mijn vele reizen heb ik de gelegenheid 
gekregen om vele toegewijde theosofen te ontmoe-
ten. Als gevolg daarvan hebben wij gezamenlijk 
waardevolle projecten kunnen uitvoeren die wij 
alleen niet hadden kunnen doen.  

In ongeveer de afgelopen vijftien jaar zijn wij in 
staat geweest om voortdurend en regelmatig maan-
delijks brieven te versturen aan nieuwe leden. 

Gedurende 24 maanden gingen die over theosofie 
en de TS, om hun aanvankelijke belangstelling voor 
de wijsheid vast te houden. Wie schreef en ont-
wierp deze brieven? Wij hebben deze goedgeschre-
ven brieven niet bedacht. Zij kwamen van de TS in 
Amerika. Zij deelden deze reeks met ons en dit be-
spaarde ons veel inspanning om onze eigen brieven 
uit te brengen. 

Jaren geleden had ik behoefte aan een chronolo-
gische uitgave van De Mahatma brieven aan A.P. 
Sinnett. Maar het moest wachten tot de dag dat Joy 
Mills mij bij Virginia Hanson in het Krotona Insti-

ihop.org.tr  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimpaKFw8rVAhWNmbQKHVXBBDEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ihop.org.tr%2F2016%2F08%2F24%2Fdiplomasiz-yuksek-lisans-programi-basliyor%2F&psig=AFQjCNGZneyVFzRSuh8fJOarBgVBwgUz
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tute of Theosophy in Californië introduceerde, 
voordat deze mogelijkheid zich voordeed. Zonder 
Virginia zou dit project niet voltooid hebben kun-
nen worden. Deze chronologische uitgave werd 
gerealiseerd doordat leden van verschillende af-
delingen gingen samenwerken. 

Toen wij voor onderzoeksdoeleinden elektroni-
sche boeken wilden gaan produceren van alle 
theosofische klassieke werken, gingen wij op-
nieuw samenwerken met de Amerikaanse afde-
ling, zodat de verzameling ook de Blavatsky Col-
lected Writings kon omvatten. Toen wij scholen 
op de Filippijnen wilden oprichten, profiteerden 
wij van bezoeken en discussies met de Olcott Me-
morial School in Adyar, de Happy Valley School 
in Californië en de Krishnamurti Scholen. 

Toen ongeveer vijftien jaar geleden enkelen van 
ons de behoefte voelden aan een theosofische en-
cyclopedie gingen verscheidene mensen in drie 
landen samenwerken aan deze moeilijke taak. 
Het doet mij genoegen te vertellen dat het werk 
af is en in 2005 uitgegeven werd, met bijdragen 
van meer dan honderd theosofen uit de hele we-
reld. 

Hoe onvolmaakt de eerste editie ook is, toch ho-
pen wij dat het een nuttige bijdrage zal zijn aan 
theosofische studie. 

Veel van deze waardevolle projecten zouden niet 
gedaan hebben kunnen worden door een enkel 
individu of land: samenwerking met andere theo-
sofische werkers in andere landen heeft dit moge-
lijk gemaakt. Ik weet zeker dat velen van u soort-
gelijke ervaringen gehad hebben. Wij profiteren 
van samenwerking met onze broeders in andere 
landen. Wij hoeven niet telkens het wiel opnieuw 
uit te vinden. Dit is synergie en broederschap. 

Laat ik de drie factoren recapituleren. 

Ten eerste is er de noodzaak dat theosofen de 
leringen internaliseren. Het betekent, het leven 
van het onpersoonlijke maar meedogende en toe-
gewijde leven; zonder dit fundament zal samen-
werking geworteld zijn in egoïstische belangen. 
Met dit fundament kunnen wij echter niet ver-
keerd doen in ons grotere werkgebied, zelfs als 
het langzaam gaat. 

Ten tweede moeten wij gelegenheid scheppen voor 
interpersoonlijk contact tussen werkers op drie ma-
nieren: door conferenties en bezoeken, via e-mail en 
via nieuwsbrieven op een meer gepersonaliseerd 
niveau. Deze interacties moeten vergezeld gaan van 
een houding van ware openheid, broederlijkheid of 
zelfs affectie die ons in staat stelt elkaar te vertrou-
wen en niet defensief of wedijverig te zijn. 

Ten derde moeten wij een gedeelde visie ontwikke-
len van wat wij samen willen doen, te beginnen met 
kleine projecten en voortgaand naar internationale 
programma’s op lange termijn, waarbij vele afdelin-
gen betrokken zijn. 

Wat zien wij als de toekomst van de TS over tien of 
twintig jaar? Welke rol zal zij spelen in religie, socia-
le verandering, cultuur, onderwijs, politiek en op 
andere gebieden? Laten wij niet de toekomst voor-
spellen. Laten wij helpen de toekomst vorm te ge-
ven. Het hangt af van u en mij, van ons allemaal. 

De toekomst is een grotendeels onbeschreven blad. 
Laten wij dat zelf beschrijven, want als wij dat niet 
doen, zal de rest van de wereld dat voor ons doen, al 
was het maar door de krachten van obstructie en 
inertie van de wezens-in-het-donker.  

Laten wij deze taken hand in hand verrichten, waar-
bij wij ons er weinig van aantrekken of het een pro-
ject betreft dat gestart is door uw afdeling of de on-
ze.  

Laten wij niet toestaan dat 
sociale of politieke grenzen 
ons verdelen en ons minder 
effectief maken voor dit we-
reldomspannende werk.  

Laten wij samenwerken in 
ware solidariteit, verenigd 
met onze vele kaarsvlamme-
tjes die helder branden als één 
grote vlam. 

 

Uit: The Theosophist, april 
2005 

Theosofia herfst 2010, 

Vertaling: A.M.I. 

 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 

De jaarlijks lidmaatschapsbijdrage dekt het jaar van 1 mei tot 30 april. Tijdens de Alge-
mene Vergadering van 18 juni 2017 werd het bedrag van € 48,00 vastgelegd en goedgekeurd. 

De statuten vermelden dat de jaarlijkse bijdrage elk jaar betaald dient te zijn vòòr 30 oktober.  

Teneinde de taak van de Schatbewaarder en het secretariaat te vergemakkelijken, vragen we aan alle leden 
hun bijdrage tijdig te willen overschrijven op rekening nummer IBAN81 0000 1422 2624, tnv Belgische 
Theosofische Vereniging vzw.  

Het abonnement voor de Lotus Bleu, Franstalig maandblad, loopt van 1 januari tot 31 december. Perso-
nen die zich voor 2018 wensen te abonneren, vragen we om vòòr 1 december 2017 volgend bedrag te wil-
len overschrijven op hierboven vermelde rekening: leden € 35, niet-leden € 38. 

Met onze oprechte dank 
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Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat 
ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereni-
ging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht 

om die keuze aan een ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/
zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen 
evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedi-
gen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen 
van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.  

Nieuws van het Bestuur 

Tijdens de vergadering op 18 juni 2017, onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergade-
ring, werden de functies binnen de Raad van Bestuur als volgt verdeeld: 

Secretaris Generaal: Sabine Van Osta 

Adjunct Secretaris Generaal: Lieve Opgenhaffen 

Schatbewaarder: Myriam Debusscher 

Secretaris: Lieve Opgenhaffen 

Bibliotheek: Dagelijks Bestuur. Verantwoordelijke voor Brussel: Eric Semoulin 

Boekhandel: Brussel (Franstalige boeken): Eric Semoulin,  
                        Antwerpen (Nederlands– en Engelstalige boeken): Christian Vandekerkhove 

Beheer van het Gebouw: Dagelijks Bestuur 

Vertegenwoordiger Theosofische Orde van Dienst: Helmut Vandersmissen 

Afgevaardigde Brussel Gewest: Myriam Debusscher 

Afgevaardigde Vlaams Gewest: Lieve Opgenhaffen 

Afgevaardigde Waals Gewest: Denise Remi 

We wensen alle bestuursleden succes in de uitoefening van hun functie. 

Het begin van het nieuwe activiteitenjaar 2017-2018 is ook het ideaal moment om 
even te denken aan de Theosofische Orde van Dienst (TOS).  

Sinds haar oprichting door Annie Besant, in februari 1908, komen ook nu mensen, 
die de eenheid van alle leven zien en gemotiveerd zijn om te helpen, nog steeds bij 
elkaar om het lijden van anderen te verlichten. De TOS is uitgegroeid tot een inter-

nationale non-profit organisatie met als motto: 

“een vereniging van hen die liefhebben in dienst van al die lijden”.  

Ieder van ons weet dat leed en lijden ook in onze huidige maatschappij nog zeer actueel zijn. Hulppro-
gramma’s, die van land tot land kunnen verschillen, zijn een noodzaak om het leven van de meest noodlij-
denden draaglijker te maken. Hulp bieden kan op verschillende manieren: zich daadwerkelijk inzetten 
door medewerking aan een bepaald project of door een geldelijke steun.  

In België werd, na een periode van relatieve rust, nieuw leven geblazen in de eens zo actieve TOS-afdeling. 
Want, ook hier in ons kleine landje is samen werken voor het welzijn van anderen een must. Een aantal 
projecten werd reeds opgestart: Spirituele boeken voor het Gevangeniswezen, Teddy’s for Tragedies (het 
breien beertjes, volgens een bepaald patroon, voor kinderen in nood), de verkoop van boeken, enz.  

De Belgische TOS-afdeling wil hier nogmaals een oproep doen om medewerking en/of steun, zodat ook 
deze afdeling kan uitgroeien tot een non-profit organisatie die op nationaal vlak actief meewerkt en lief-
heeft in dienst van al die lijden. 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (mei tot april van het daaropvolgend jaar) bedraagt € 5,00. 

Met onze oprechte dank voor uw steun.  

Meer informatie is te vinden op: www.ts-belgium.be - email: tos@ts-belgium.be 

 

 

http://www.ts-belgium.be/
mailto:tos@ts-belgium.be
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Programma in Antwerpen 
September 2017 

 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

03/09:  Loge Witte Lotus 
Geen bijeenkomst 

Dag met Tim Boyd in Naarden 
 
10/09:   Studiecentrum Open Paradigma 
Het onzichtbare zichtbaar maken en andere 

paradigmaverschuivende activiteiten 
 
17/09:  Loge Antwerpen 

Theosofie en yoga 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

7/09: van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 14/09: van 20u tot 21.30u: 
             Licht op het Pad 

21/09: van 20u tot 21.30u: 
            Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

28/09: van 20u tot 21u 
            Licht op het Pad 

 

  Loge Antwerpen 

5 & 19/09: van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
12 & 26/09: van 11u tot 15u: 

Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Studiecentrum Open Paradigma 

12/09: van 20u tot 21.30u: 
 Mensen– en Zonne-Inwijding  

26/09: van 20u tot 21.30u 
De Bhagavad Gita 

 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

 
Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

De Levens– en vitale krachten 

Kundalini 

Theosofische Orde van Dienst 

    28/09: van 21u tot 22u:  
                   Genezingsmeditatie  
                        (enkel voor leden) 

 

Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het  

OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te   
2050 Antwerpen   

Alle andere activiteiten vinden plaats in de  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender juni 2017 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-
13:00 

     1 2 3 
Geen 
bijeen-
komst 

4 5 
 

6 
 

7 

Taimni 

8 
 

9 10 
 

11 12 
 
 

13 14 
Licht op het 
Pad 

15 
 

16 17 
 

18 
 

19 
 

20 21 
Taimni 

 

22 23 
 

 

24 

25 26 
 

27 28 
Licht op het 
Pad 

29 30  

03/09/2017: Geen bijeenkomst 
Dag met Tim Boyd in Naarden 

07/09/2017: Thema-avond: 
                    Een weg tot zelfontdekking 
14/09/2017: Thema-avond: 
                    Licht op het Pad 
21/09/20172017: Thema-avond:  
                    Een weg tot zelfontdekking 
28/09/2017: Thema-avond: 
                    Licht op het Pad 

Gevolgd door de TOS Genezingsmeditatie 
(enkel voor leden) 

Voor meer informatie omtrent de programma’s 
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM  

+32 476 879 968 en +32 486 631 997 

 

 

Voor informatie over de activiteiten van de  Bel-
gische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht 
op GSM 0486 631 997 of via email:  

president@ts-belgium.be 
 
Voor informatie over de Belgische Theosophical 
Order of Service kan u terecht op GSM  
+32 476 879 968 of  via email:  

tos@ts-belgium.be 

 

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be

