Jaargang 2 - December 2016 - week 49

Deze week

Arbeidstafel
8 december
15 december
22 december

Bouwstuk 1e graad
3e graad In forma
Bevordering Gezel
O∴L∴ 1e Graad In forma

Winter Sint Jan
5 januari

O∴L∴ 1e graad In forma
Sylvester Rituaal

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden

Post
Tijdens het samenstellen van de Logebrief is er
nog geen post ontvangen.
Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd.

Verhuizing van
Broeder Van de Put
Van Broeder Van de Put hebben wij het verzoek
ontvangen om hem over te schrijven naar Loge De
Drie Kolommen O∴ Rotterdam. Deze overschrijving loopt bijna synchroon aan de verhuizing van de
familie Van de Put dat op 10 januari aanstaande gaat
plaatsvinden.
Hoewel wij deze Broeder
gaan missen in het Eindhovense is het voor hem
en zijn familie een grote
stap in de toekomst. Van
harte hopen wij op een
stralende toekomst.

Verzoek
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.

Inleiding tot het bouwstuk van Broeder Otma, 8
december 2016
In dit bouwstuk wil ik een kort overzichtje geven
van relevante herinneringen die mij hebben gemaakt
tot de persoonlijkheid en de vrijmetselaar die ik nu
ben.
Een Fries die via buitenland in Brabant terecht is gekomen.
Van maakbare wereld via chaosfilosofie naar complexiteit;
theoretische ondergrond, maar vooral toepassingen
ervan in de praktijk.
Hoe onvoorspelbaar de wereld kan zijn.
En hoe vrijmetselarij binnen dit alles nadrukkelijk de
weg heeft aangegeven.
Een en ander komt uit bij mijn wereldbeeld, mijn
visie op vrijmetselarij en mijn eigen plaats in dat
alles.
Rein Otma

Attentie
Uit verschillende kanten worden signalen opgevangen dat de broeders aanstaande donderdag, 8 december, de meester-verheffing verwachten.
Die meester-verheffing is echter op 15 december.
Broeder Rein stelt: ‘Ik stel het wel op prijs wanneer
aanstaande donderdag broeders in rok/smoking naar
mijn betoog komen luisteren, maar het lijkt mij toch
niet helemaal de bedoeling.’

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