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20 oktober Spiegelgroep** Leerling zijn 
27 oktober O∴L∴1e Graad. In forma.  

Oogstrituaal tezamen met A∴L∴ Het 
Vrij Geweeten uit Breda. 

3 november Algemene ledenvergadering. 
10 november Inwijding Kandidaat 

O∴L∴ 1e Graad. In forma 
 

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden 

Post 
 

Orde Kandidatenlijst oktober 
Vervallen kandidatuur. 

HDL Begroting 2017, Jaarverslag 2015 en 
sheets G.Kramer. 

R&T Uitnodiging. 
Andere Loge’s twee uitnodigingen. 
 
Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd. 
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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. 

www.logehdl.nl / Email: secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl 

De afgelopen week 
 

Afgelopen donderdag is er een geweldige avond voor 
belangstellenden geweest. Er zijn twaalf gasten ontvan-
gen die samen met ons een lezing van Gert Kramer heb-
ben bijgewoond. Een lezing over de broncode in spira-
len. Het was inspirerend. Bij de post zullen de gebruikte 
sheets zijn ingesloten. 
Op zaterdagmiddag zijn enkele leden van ons bij een 
lezing aanwezig geweest van Tjeu van den Berk over die 
Zauberflöte. Het was het resultaat van een diepgaande 
studie over W.A. Mozart en de making off.  
Het eigenlijke deel van de lezing ging over de zienswijze 
van de Vrijmetselaar Broeder Wolfgang en hoe de maat-
schappij het werk zag. Pas in de tweede helft van de vori-
ge eeuw is men gaan inzien wat een overeenkomst die 
Zauberflöte heeft op ons bestaan.  
 
Het was zaterdag tevens een heerlijk moment te consta-
teren dat zowel de lezing van Gert en die van Tjeu 
(beiden geen vrijmetselaar) een zelfde basis hebben. Als 
toehoorder heb ik genoten van wat was aangeboden. 

Tuinbrigade 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat Broeder Johan een 
oproep deed om een tuinbrigade te formeren. En mis-
schien is het  aan uw aandacht ontsnapt.  
Naast dat het een goede manier is om onderhoud aan het 
gebouw te plegen, is het namelijk echt werken, je ziet 
direct resultaat van je arbeid en doet dit in de gezonde 
buitenlucht. En wat denkt u van de informele sfeer waar-
in wij elkaar kunnen ontmoeten?  
 
Allemaal voordelen die binnen de reguliere vrijmetse-
laarswerkzaamheden niet zijn terug te vinden. 
Is het niet de moeite waard om misschien een of twee 
keer per jaar de helpende hand te geven aan jezelf, je 
broeders en het gebouw waar wij zo graag elkaar ont-
moeten? Meldt u aan bij Broeder Johan.  

Waarde broeders 
  
Volgende week donderdag hebben wij in de Open Loge het Oogstrituaal en dit wordt uiteraard weer gevolgd door een 
Tafelloge met Broedermaal. Graag hoor ik uiterlijk zondag 23 oktober wie bij het Broedermaal aanwezig zal zijn. 
Ik hoop dat we weer een vol gedekte tafel hebben! 
  Met broederlijke en hartelijke groet, Rein 

Arbeidstafel 
 

Donderdag beginnen wij weer met de spiegelgroe-
pen. En zoals eerder meegedeeld gaat dat gebeuren 
aan de hand van het boekje 7 Stappen van Erik van 
Praag.  
(Het hoofdstuk is meegezonden in de post.) 
Broeder Redenaar zal zeker nog een inleiding ver-
zorgen . 
 
Op de 27e zullen wij ons kunnen verheugen op visi-
teuren die het Oogstrituaal willen meevieren. Kle-
ding is in forma en het is een Openloge in de eerste 
graad.  
 


