DINSDAG 10 OKTOBER, 20.00 uur:

HUIZE HET OOSTEN,
BILTHOVEN:
MASONIC TALKS
‘WAT BETEKENT
BROEDERSCHAP?’

LOGE DE DRIE GROTE LICHTEN
In het licht van het jubileum organiseert de Bilthovense
loge De Drie Grote Lichten haar eerste uit een
serie ‘Masonic Talks’. Op 10 oktober zullen zes sprekers
hun persoonlijke ervaring met het thema broederschap
kernachtig verwoorden.
Vervolgens is er gelegenheid om te compareren, het
uitwisselen van gedachten en ervaringen niet om de
ander te overtuigen, maar om te ervaren hoe
verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan.
Binnen de Vrijmetselarij is compareren één van de
vormen waarop we met- en van elkaar leren over het
leven.
Iedereen is welkom om deel te nemen. U bent welkom
vanaf 19:30, we starten met het programma om 20:00
en sluiten af om 22:00. Let op: er is beperkt plek; u kunt
alleen meedoen aan de avond na aanmelding, en
ontvangt per email een bevestiging.
Adres: Rubenslaan 1 te Bilthoven
Aanmelden met een mailtje naar:
masonictalks@vrijmetselarij.nl

DONDERDAG 12 OKTOBER, 20.15 - 21.30 uur

PIETERSKERK UTRECHT:
KENNISMAKEN MET DE
VRIJMETSELARIJ
Op donderdag 12 oktober presenteren zeven
mannen- en gemengde loges uit de provincie Utrecht
zich in de Pieterskerk in Utrecht.
In een avond vol dialoog en muziek kan worden
kennisgemaakt met de vrijmetselarij.
Hoe is de vrijmetselarij ontstaan? Wat houdt zij precies in?
Waarom worden mensen vrijmetselaar? Tijdens deze
kennismakingsavond geven en zoeken vrijmetselaars een
antwoord op deze vragen. In de dialoog met elkaar en met
de aanwezigen zullen Margreet Botter (van de gemengde
Ken Uzelven) en Arnoud van der Pol (van de mannenloge
De Stichtse Broederschap) hun ervaringen mét en visie óp
de vrijmetselarij delen. In samenhang met deze dialoog
zullen Reina Boelens (zang en voordracht) en Jacob Bogaart
(piano) zorgen voor de muzikale omlijsting waarbij het
gedachtegoed van de Utrechtse Belle van Zuylen een
belangrijke rol speelt.
Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een
drankje, met broeders en zusters van de Utrechtse loges
kennis te maken.
De loges die aan deze avond zullen deelnemen zijn:
De Hoeksteen (Utrecht)
De Stichtse Broederschap (Utrecht)
Hermannus van Tongeren (Utrecht)
Johannes (Utrecht)
Ken Uzelven (Utrecht)
La Concorde (Nieuwegein)
Ultrajectina (Utrecht)
Adres: Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, Utrecht
Toegang: gratis, vooraf aanmelden via (e-mailadres volgt!)

7-14 OKTOBER

JUBILEUMPROGRAMMA
MET RIJK PALET AAN
CULTURELE BIJEENKOMSTEN

WIE ZIJN VRIJMETSELAREN,
WAARAAN BOUWEN ZE EN HOE DOEN ZE DAT?
De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een
vertrouwde omgeving een zingevingsmethode, die met
behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing
en broederschap, en daardoor tot een betere
samenleving.

300 jaar
Van 7 tot 14 oktober 2017 viert de Nederlandse Orde van
Vrijmetselaren een bijzonder jubileum: 300 jaar geleden
werd in Londen de eerste Grootloge opgericht; de eerste
overkoepelende organisatie van vrijmetselaarsloges.
De wortels van de broederschap zijn ouder, maar omdat
het moeilijk is een jaartal van ontstaan vast te stellen,
is 1717 een belangrijk moment in de historie geworden.

Festiviteiten in Utrecht en Bilthoven
In de regio Utrecht zijn veel vrijmetselaarsloges actief;
loges voor mannen, maar ook gemengde loges.
Van 7 tot 14 oktober presenteren ze samen een
programma met diverse culturele activiteiten.
U krijgt daarmee een indruk van de rijke cultuur die de
vrijmetselarij te bieden heeft.

ZONDAG 8 OKTOBER, 12.00 - 15.00 uur

HUIZE HET OOSTEN,
BILTHOVEN:
EVENEMENT
‘ROND DE ROTONDE’

ZONDAG 8 OKTOBER, 16.00 uur

WOUDKAPEL, BILTHOVEN:
PIANORECITAL PETER TOTH
MET -VOORAL- AANDACHT
VOOR WERKEN VAN
FRANZ LISZT

MAANDAG 9 OKTOBER, 20.00 uur:

Nergens in Nederland is het percentage vrijmetselaren
onder de bevolking zo hoog als in De Bilt/Bilthoven.
Om de verbondenheid met de gemeenschap zichtbaar te
maken is besloten de bevolking van De Bilt/Bilthoven een
voor Nederland uniek kunstwerk te schenken.
Het kunstwerk zal bestaan uit drie cirkels, die een rotonde
sieren. Op elke cirkel, die het vrijmetselaarssymbool van
de Passer en Winkelhaak omvat, is een tekst aangebracht
uit de vrijmetselarij, die ook voor iedere buitenstaander
betekenis heeft:

“Op U komt het aan”,
”Ken U Zelve” en
“De medemens tot steun”.

Informatie: 06-18094226 (Secretaris De Unie van Utrecht)

Wilt u een vrijwillige bijdrage in de kosten geven?
Dan kunt u dat doen bij binnenkomst of in de pauze.

De toegang is gratis. Omdat het aantal plaatsen beperkt
is, worden belangstellenden verzocht tijdig te reserveren
via: unievutrecht@gmail.com

Adres: Beethovenlaan 21, Bilthoven

Speciale programma-informatie is aan de zaal
verkrijgbaar.

LOGE UNIE VAN UTRECHT
De Bilthovense loge ‘De Unie van Utrecht’ organiseert
in de Woudkapel een recital door de Hongaarse
meesterpianist Péter Tóth. Op het programma staan
werken van Robert Schumann, Johannes Brahms
en Franz Liszt.
Liszt, als componist en vrijmetselaar, krijgt hierbij
bijzondere aandacht met een uitvoering van een van
zijn meest geliefde werken, en een artikel over zijn
opmerkelijke levenshouding als vrijmetselaar.

HUIZE HET OOSTEN,
BILTHOVEN:
SFEER PROEVEN
BIJ LOGE
DE STER IN HET OOSTEN

LOGE DE STER IN HET OOSTEN
Op zondag 8 oktober nodigt Loge De Ster in het
Oosten in Bilthoven je uit om sfeer te komen proeven.
Je bent van harte welkom om in een ontspannen setting
de ins en outs van de bijzondere werkwijze van de
vrijmetselarij te ontdekken.

Beleef de vrijmetselarij,
spreek met vrijmetselaren
Volg de speciale ‘beleefroute’, zie filmpjes met persoonlijke
ervaringen van leden, kijk in de meeneembibliotheek en
stel al je vragen aan de aanwezige leden.
Voor meer info: www.logedester.nu
Plaats: Jan Steenlaan 25, Bilthoven

Burgemeester en Grootmeester
Namens het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren
onder het Grootoosten der Nederlanden, zal
Grootmeester Gerrit van Eijk, namens de gehele
Nederlandse Vrijmetselarij, op 8 oktober a.s. dit kunstwerk
symbolisch overhandigen aan Burgemeester Sjoerd Potters
van de gemeente.
Adres: Rubenslaan 1 te Bilthoven
Voor meer info:
H.P. Hukshorn hukshorn@xs4all.nl of 030-2286662

