Jaargang 2 - November 2016 - week 46

Deze week

Arbeidstafel
17 november Spiegelgroep 2
24 november 2e Graad

Autonomie

Gezellen bouwstuk
1 december
8 december

Bouwstuk 1e graad.
volgt

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden

Post
Ander Loge’s Arbeidstafel La Persévérance
Loge
Hoofdstuk 2 Uit: 7 Stappen.
Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd.

Afgelopen week

De komende donderdag staat de spiegelgroep weer
op de arbeidstafel vermeld. Het is altijd weer spannend hoe de gesprekken zich ontwikkelen en hoe
ver men zich soms uitlaat over wat er roert in de
ziel en gedachten.
Het uiten op deze wijze doet mij steeds weer beseffen dat wij misschien anders lijken te zijn in verhouding tot de ander, maar dit uiteindelijk niet zo is.
Wij zijn gewoon eender.
Bij de post is hoofdstuk 2 uit het boekje 7 stappen
meegestuurd. Het gaat over zelfstandig zijn en over
het vrijlaten en grenzen stellen die ouders problemen geven bij het opvoeden.
Het zoeken naar een balans.

In de afgelopen week werd broeder Van Maurik
opgenomen in de broederketen. Hij heeft er lang
naar uitgekeken een onderkomen te vinden die aansluit op zijn zoektocht. Mede door die levensopstelling hopen wij dat deze uitbreiding van de broederketen veel voor hem en de Loge mag betekenen.
Ook is het altijd weer een moment van opschudding. De vertrouwde kring is uitgebreid.
Met de kennis, opgedaan bij andere inwijdingen,
weten wij dat de tijd is aangebroken om elkaar weer
te leren kennen.
Dank je wel, broeder Van Maurik, om bij ons in de
Loge te komen. Wij zullen nog veel van elkaar kunnen leren.

Jubileumcommissie

Verzoek

aanwezig en is post van de loge misschien niet altijd
even welkom op een bepaald adres. Het is daarom
dat ik u wil vragen om post, waar het de loge betreft, te sturen naar: secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl en niet meer naar mijn
privé adres(sen). Niet loge betreffende post kan gewoon naar mijn gmail-account.

Zo stiekem ontsluiten er wegen om iemand te bereiken. Er zijn voor leden verschillende e-mailadressen
Colofon
De Logebrief verschijnt wekelijks op de woensdag gedurende de
weken waarin de arbeid plaatsvindt. Wilt u rekening houden met de
verschijningsdatum? Uiterlijk dinsdag is de inleverdag van uw kopij
om het woensdag gepubliceerd te hebben. Kent u een broeder uit een
andere Loge die deze Logebrief wil ontvangen? Stuur dan zijn adresgegevens door aan onderstaand mailadres.

50 jaar ‘Het Derde Licht’
In de Algemene Ledenvergadering is een oproep
gedaan aan de leden om een Jubileumcommissie te
vormen. Onze Gedeputeerd Meester had zich al
opgeworpen om een plaatsje te hebben in die commissie. Tijdens de vergadering heeft broeder Jeuken
zich aangemeld als lid.
Toch is het wenselijk nog enkele broeders op te roepen zich aan te melden voor deze commissie. Wilt u
nog eens overwegen of u nog wat kunt bijdragen in
de vorm van meedenken en hand- en spandiensten?
Broeder Van der Krans zou u graag in de commissie
willen verwelkomen.

Kijkt u ook uw eigenadres(sen) na en geef dan uw
eventuele wensen door. Alvast vriendelijk bedankt.
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