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De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
 Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid,
zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en
wetenschap.
 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.

De Belgische TheosofischeVereniging vzw
Loges in Antwerpen
Loge Antwerpen

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Bijeenkomsten:
Studieklassen op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: 0476 879 968
E-mail: godelieve.opgenhaffen@telenet.be
Facebook
IBAN BE 45 7380 2736 0789 - BIC KREDBEBB
tnv T.V. Loge Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Website: http://www.logewittelotus.be
E-mail: info@logewittelotus.be
Facebook
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen
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Lezing op zondag 7 februari 2016 om 11u—OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever

Internationale Conventie 2015-2016
Sabine Van Osta
De 140ste Internationale Conventie van
de
Theosofische
Vereniging Adyar
werd gehouden van
31 december 2015
tot 5 januari 2016
op de campus te Adyar, India. Het programma van deze Internationale Conventie verliep in alle sereniteit ondanks
het feit dat bij de meeste leden afkomstig uit de Chennai regio de recente
overstromingen nog zeer vers in het
geheugen lagen. En deze overstromingen, nog geen drie weken geleden,
zorgden ook voor vertragingen bij bepaalde werkzaamheden waardoor het
permanent dak boven het Adyar Theatre
niet helemaal was afgewerkt, hetgeen de
sfeer allerminst kon neerhalen. .
Traditiegetrouw werd de Conventie
geopend met een sessie gebeden van de
wereld, waarin vertegenwoordigers van
verschillende religies een voor een hun
klassiek gebed mogen reciteren. Anders
dan vorige jaren, was echter het begin
van dit programmagedeelte, door een
inleidend gebed dat werd gebracht door
een 12-tal studenten van de Olcott Memorial School op initiatief van Lily
Boyd.
Zoals gebruikelijk, werd ook dit jaar dit
programmagedeelte afgerond met de
Universele Aanroep van Annie Besant:

http://www.olcott-school-chennai.org/
https://www.facebook.com/marja.artamaa?fref=ts

O verborgen Leven,
trillend in elk atoom;
O verborgen Licht,
stralend in elk wezen;
O verborgen Liefde,
alles omvattend in Een zijn;
Moge ieder die zich één voelen met
U
Zich daarom één weten
met elk ander.
Alle
ingrediënten
van de Internationale
Conventie
waren
daar: de receptie
georganiseerd door
de Indische Sectie

ten door sprekers uit India en daarbuiten en de nodige bijkomende programmapunten zoals de Conventie van de
Indische Sectie zelf, administratieve
vergaderingen van de Theosofische Orde van Dienst in India, socio-culturele
activiteiten georganiseerd door de dames van het Social Welfare Centre en
het Vocational Training Center, beide
initiatieven verbonden met de TS die
zich respectievelijk ontfermen over kinderopvang voor de allerkleinsten en het

international.theoservice.org

ts-adyar.org

die, met haar
meer dan 11.000
leden nog steeds
de grootste blijft,
de nodige korte en
lange voordrach-

aanleren van handwerken aan jonge dames met het oog op een beroepsbezigheid later en dus het creëren van mogelijkheden om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Iedere dag werd steevast
Vervolg op pagina 3
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Internationale Conventie 2015-2016
Sabine Van Osta
begonnen om 6.00 u ’s ochtends met de
puja uitgevoerd door de mensen van het
Barata Samaja genootschap. Uiteraard
was dit programmapunt vooral voor de
ochtendmensen.

ts-adyar.org

Als hoogtepunten van het programma
waren er de openbare voordracht die
gebracht werd door Linda Oliveira
(Mededogen als radicale levenswijze);
de Besant voordracht gebracht door
de heer V. Ramasubramanian
(Passie, Dispassie,
Compassie), rechter aan het Hooggerechtshof te Chennai en een van de
mensen die bekend
is met onze campus
omwille van zijn
regelmatige wandelingetjes temidden
het natuurschoon
van het park, en de
voordracht
rond
theosofie en wetenschap door Dr. José

Foglia (de neurofysiologie van mededogen), neurofysioloog te Uruguay die
eerder tijdens het Europese Congres te
Parijs in 2014 eveneens een zeer interessante voordracht had gehouden.
Alle voordrachten werd opgenomen en
kunnen nu nog bekeken worden via de
website van de Theosophical Society
Adyar:
http://www.ts-adyar.org/
videos.

een van de twee groene longen van de
stad Chennai. Bij vele bewoners van
de stad Chennai staat onze campus
dan ook bekend als park om even te
gaan wandelen of een poosje te genieten van de rust. Wie bekend is met de
onvoorstelbare drukte van het Chennai van vandaag weet dat een dergelijk
wandelingetje geen overbodige luxe

is. Over de hele campus werden prullenmanden geïnstalleerd ter voorkoming
van zwerfvuil. Gedurende het jaar werd
in een aantal gebouwen een systeem van
regenwateropvang geïnstalleerd in een
allereerste aanzet om van onze campus
een toonbeeld te maken van duurzaamheid.
Er werd flink gewerkt in de beroemde
archieven en er werd een begin
gemaakt met de digitalisering
ervan, grotendeels dankzij hulp
van leden van de Theosophical
Society in America. En er staan
nog meer uitwisselingsprogramma’s op het getouw tussen India
en de VS, waarbij ook werkers
uit India naar de VS zullen kunnen afreizen om daar goede praktijken en methoden op te doen,
om ze daarna te gaan toepassen
in India. Het aantal buitenlandse
vrijwilligers werd opgetrokken

Op zondag 7 februari 2016 om
11.00u geeft Sabine Van Osta een
impressie naar aanleiding van
haar meest recente bezoek aan
The Theosophical Society Adyar.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen
-Linkeroever

De nieuwe wind in Adyar
Sabine Van Osta
Het was een fijn weerzien met het hart
van onze Vereniging dat aan de vooravond staat van een van de meest vernieuwende periodes in haar bestaan, net
zoals de hele Vereniging overigens. Een
aantal grootschalige vernieuwingen en
renovaties werden in het vooruitzicht
gesteld, tijdens een voorstelling door
Tim Boyd en Michiel Haas in het avondprogramma van de recentste Internationale Conventie.
Als voorbode op deze grote vernieuwingen werd al gestart met
een aantal kleinere werkzaamheden waarover onze Internationale
Voorzitter, de heer Tim Boyd,
verslag kon uitbrengen in het
jaarverslag van onze vereniging
dat traditiegetrouw wordt afgeleverd bij de opening van de Conventie. Kleinere werkzaamheden
die toch meteen een direct verschil maken voor bewoners en
bezoekers van de Adyar campus,
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De nieuwe wind in Adyar
Sabine Van Osta
van 1 eind 2014 naar 7 eind 2015 en
meer mensen worden opgeroepen om,
binnen de mogelijkheden van de hun
beschikbare tijd, een poosje te komen
werken op de campus. Meer informatie
kan te allen tijde ingewonnen worden
bij de Secretaris-Generaal.

hele campus verspreid staan, werden
er 6 geselecteerd die in een eerste
periode van 5 jaar zullen aangepakt
worden. Tot deze worden gerekend:
Het gebouw bekend als Headquarters, alwaar de kantoren van de
Voorzitter en de ViceVoorzitter gevestigd
zijn, alsook het museum en een gedeelte van
de archieven en de
verblijven van H.P.
Blavatsky, kol. Olcott,
Annie Besant, J. Krishnamurti.
Prof. Em. Dr. Michiel Haas

v.l.nr.r. Herman C. Vermeulen, Marja Artama, Tim Boyd &
Dr. Eugene Jennings

Op het vlak van vormen van samenwerking met andere, gelijkgestemde organisaties werd ook flink wat werk verricht:
de Antroposofische vereniging in India
heeft haar jaarlijks congres gehouden op
de TS campus in november 2015, een
affiliatie met de universiteit van Chennai
is nog in aanvraag en de leiders van de
twee collega theosofische organisaties,
de Geünieerde Loge van Theosofen (Dr.
Eugene Jennings) en het Theosofisch
Genootschap, Point Loma (Herman C.
Vermeulen) maakten zelfs deel uit van
het programma als hoofdsprekers van
deze 140ste Internationale Conventie.
Een van de hoogtepunten van deze Conventie waarnaar vele deelnemers uitkeken, was evenwel de eerder genoemde
presentatie door Tim Boyd en Prof. Em.
Dr. Michiel Haas waarin de plannen
werden uiteengezet voor een aantal gebouwen op de campus die zeer dringend
aan een grondige renovatie toe zijn. Als
resultaat van een grondige evaluatie van
de meer dan 116 gebouwen die over de

Headquarters
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De nieuwe wind in Adyar
Sabine Van Osta
Blavatsky bungalow, waar de programma’s van de School of the Wisdom (School voor Wijsheid) worden georganiseerd;

Blavatsky bungalow

Leadbeater Chambers, het residentieel verblijf voor bezoekers, voorheen vooral Westerse bezoekers, maar in wezen tegenwoordig bedoeld en beschikbaar voor alle bezoekers die gereserveerd hebben.

Leadbeater Chambers

De avond van de presentatie zelf werden reeds met veel succes fondsen geworven in het publiek en ging de officiële fondsenwerving van start. Alle details en verloop van de renovatieprojecten kan gevolgd worden op de website die speciaal voor deze renovatiewerken werd opgestart: http://adyar-renovation.org/
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Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2015-2016
Zondaglezingen
Van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever
07/02/2016

Sabine Van Osta

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

06/03/2016

Mira Lootens

Universele Goddelijke krachten in het fysieke en geestelijke bestaan

03/04/2016

Loes Moreno

De spirituele reis van het Ganzenbord

01/05/2016
05/06/2016

Geen bijeenkomst
Erwin Bomas

In uitvoering

Alle zondaglezingen zijn toegankelijk voor leden en geïnteresseerden
Iedereen is van harte welkom !
Voor de zondaglezingen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd:
Voor leden € 2, voor niet-leden € 7
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968
of per mail: info@logewittelotus.be

Studieavonden
van 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Dat zijt gij
2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester
Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove
3de donderdag van de maand: Thema-avond: Dat zijt gij
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord
Gevolgd door een Genezingsmeditatie
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp
De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
Iedereen van harte welkom!
De studieavonden zijn GRATIS voor de leden.
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:
een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.
Elke volgende aanwezigheid: € 2.

Voordracht door Mintze van der Velde op
Zaterdag 27 februari 2016 om 15u
Geuzenplein 8 te 1000 Brussel

Lumière et Electricité dans le Monde et l’Univers
Iedereen van harte welkom!
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Loge Antwerpen
Programma werkingsjaar 2015-2016
Zondaglezingen
van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
21/02/2016

Marcel Vyt

Het geheim van het Taoïsme

20/03/2016

Lode Driscart

Inwijding in de 21ste eeuw

17/04/2016

Wim Leys

De verborgen wijsheid van het sprookje

15/05/2016

Sabine Van Osta & Lieve Opgenhaffen Wereldmeditatie
Alle informatie over zondaglezingen en studieklassen Loge Antwerpen zijn te bekomen:
via e-mail: godelieve.opgenhaffen@telenet.be of via GSM 0476 879 968

Nieuw !!!
Studiecentrum “Open Paradigma”

(in aanvraag)

De Belgische Theosofische Vereniging vzw ontving onlangs een “Aanvraag tot oprichting van een Theosofisch Studiecentrum”.
Dit Studiecentrum zal de benaming dragen: “Open Paradigma”.
Onderzoek verrichten en informatie verspreiden over het paradigma van het hylisch pluralisme of de meervoudigheid van de
stof en alle daaraan gerelateerde onderwerpen, in het licht van de Theosofie, zijn een van haar voornaamste doelstellingen.
M.a.w. een belangrijk doel van het studiecentrum “Open Paradigma” is: Theosofie wetenschappelijk bekeken.
De activiteiten van dit studiecentrum (in aanvraag) gaan door in de lokalen van de Belgische Theosofische Vereniging vzw,
Milisstraat 22
2018 Antwerpen
Voorlopig: elke 2de en 4de dinsdag van de maand om 20u. en elke 2de zondag van de maand om 11u.
Voor de maand februari 2016 kunnen we alvast noteren:
Zondag 14/02/2016 om 11u:
Presentatie Open Paradigma en Theosofie
door Christian Vandekerkhove.

(Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7).
Dinsdag 23/02/2016 om 20u:
Leven na de dood en reïncarnatie volgens de Theosofie
door Christian Vandekerkhove.

(Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7)
Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be
Informatie lidmaatschap Belgische Theosofische Vereniging vzw is te bekomen via Christian Vandekerkhove of via e-mail:
sabinevanosta.be@gmail.com
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Loge Witte Lotus
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender februari 2016
MA
1

DI
2

WO
3

DO

4

ZA

VR

20:00-21.30

9

10

11

ZO

11:00-13:00

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

DAT ZIJT GIJ
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Loge Witte Lotus - februari 2016

ADYAR

AAN DE VOETEN
VD MEESTER

15

16

17

18
DAT ZIJT GIJ

22

23

24

25

04/02/2016: Thema-avond: Dat zijt gij
07/02/2016: Adyar, hoofdzetel van de
Zie pagina 2
Theosophical Society
11/02/2016: Ethiek: Aan de voeten van de Meester
18/02/2016: Thema-avond: Dat zijt gij
25/02/2016: Vraag en Antwoord,
gevolgd door een Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)

VRAAG EN
ANTWOORD

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

29

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 Vereniging 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
verdedigen, 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.

De Belgische TheosofischeVereniging
De Theosofische Vereniging werd opgericht
te New York op 17 November 1875. Haar
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en
heeft afdelingen in vele landen over de hele
wereld.
In Europa is een Internationaal Theosofisch
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).
In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Zij organiseren met
grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in

Brussel en Antwerpen, beschikken tevens
over een uitgebreide bibliotheek. De
voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar
te brengen en hen te stimuleren in hun
zoekproces naar waarheid.
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus was tot voor kort de
jongste loot uit de Belgische Theosofische
familie. Opgericht in 2006, beoogt deze
Loge eveneens een aantrekkingspool te
zijn voor zoekers naar en onderzoekers
van waarheid.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te
vinden op onze website:
www.logewittelotus.be
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