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

De drie doelstellingen
De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doelstellingen:
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras,
geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. 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 doelstellingen is de enige voorwaarde voor
lidmaatschap.

Loge Witte Lotus

Gesticht in 2006 door een aantal enthousiaste theosofen wil zij middels openbare voordrachten en ontmoetingsavonden op haar
manier een forum zijn voor zoekers naar
Waarheid in de eigen regio. Aan de hand van
teksten, DVD’s en live voordrachten graven
we samen naar de goddelijke grondslagen
van onze samenleving, die van vroeger en
die van nu, in al haar manifestatievormen.
Stelt u zich soms ook vragen over hoe de
wereld in elkaar zit, waar het leven toe
dient, of er nog wel “iets” is nadat u de laatste ademtocht hebt uitgeblazen en waarom
sommige mensen zoveel onrechtvaardigheid
te verduren krijgen, en anderen schijnbaar
niet? Zoekt u ook naar antwoorden op deze
vragen? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om ons te komen vervoegen. Wij
hopen spoedig kennis met u te mogen maken.

Loge Witte Lotus

Vrijheid in Verantwoordelijkheid

Landdag
30 september 2012

Bijeenkomsten :
Studieklassen: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
Secretariaat : Molenkouter 13B - 2890 Sint-Amands
Telefoon: + 32 486 631 997 of + 32 476 879 968
Website : http://www.logewittelotus.be
E-mail: info@logewittelotus.be
Bankrelatie: KBC 736-0013927-23
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen

Organisatie: Loge Witte Lotus
V.U.: Sabine Van Osta - Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen
Foto’s: www.koningsteen.be

Loge Witte Lotus

Prog ramma
Van 10.00u tot 16.00u

Inschrijvingsformulier
Landdag 30 september 2012

10.00 u

Aankomst en onthaal

10.30u

Verwelkoming en inleiding

10.50u

Hans Van Aurich
Vrijheid van Denken
Sabine Van Osta
Religie, wetenschap en vrijheid
Christian Vandekerkhove
Onze vrijheid eindigt, waar die van
de ander begint

12.00u

Lunchpauze
Boekentafel

13.30u

Muziek en meditatie

14.00u

Herman De Kuyffer
Vrijheid en noodzakelijkheid

15.00u

Koffie/theepauze
Boekentafel

15.30u

Vragen en Afronding

Ik schrijf me in voor:

De landdag gaat door:
KONINGSTEEN VZW
Oxdonkstraat 168
1880 Kapelle op-den Bos
Tel: +32 (0) 15 71 00 52
www.koningsteen.be

aantal

Prijs

Deelname Landdag 2012 Volle dag (lunch inbegrepen)

€

Deelname Landdag 2012 Halve dag (met lunch)

€

Deelname Landdag 2012 Halve dag (zonder lunch)

€

Routebeschrijving
Wie met de auto komt: zie bijlage

Totaal

Wie met het openbaar vervoer komt, gelieve te consulteren voor:
de trein : http://www.b-rail.be/nat/N/
de lijnbus: http://www.delijn.be/index.htm
Voor wie met het openbaar vervoer komt, wordt
een ‘taxi’ voorzien, van het station in Kapelle-opden-Bos naar Koningsteen. Gelieve, om gebruik te
kunnen maken van deze faciliteit, tijdig contact op te
nemen via e-mail: info@logewittelotus.be of via
GSM-nummers 0486 631 997 of 0476 879 968.

Deelname Landdag 2012:
Volle dag (lunch inbegrepen):
Halve dag (lunch inbegrepen):
Halve dag (zonder lunch):

Naam
Adres
GSM/telefoon
E-mail
Wijze van betalen
Per overschrijving

€ 45,00
€ 30,00
€ 20,00

€

Contant de dag zelf

Uiterste datum inschrijving en aanvraag
vervoer van station Kapelle-op-den-Bos naar
Koningsteen: 15 september 2012

