Tweede jaargang

Om met U te werken
Broeder De Graaf is nog een kwartaal
lid van Loge De vier Jaargetijden, dan
zal hij, zoals hij dat zelf zegt; als eenzame Broeder achterblijven.
Broeder Klaas vraagt of ik u attent
kan maken op zijn maçonnieke dichtbundel Om met U te werken Voor €
13,95 kan elke broeder het bij hem
bestellen. IBAN NL89INGB0000811666 t.n.v. Stichting Humendie te Nuenen.
Broeder Klaas komt het dan op een
donderdagavond langs brengen.
Het boek is ook mooi als geschenk bij
een inwijding, bevordering of verheffing, lijkt hem.

September 2016

Opendag
8 september 2016
Zaterdag 8 september hebben de vier
Loges en de Weefsters een gezamenlijke Dag van de Vrijmetselarij vorm
gegeven.
Het bezoekersaantal was iets minder
dan vorig jaar maar de reacties waren
positief en enthousiast.
Sommige bezoekers hebben contactgegevens achter gelaten zodat we hen
kunnen uitnodigen voor een Openavond bij onze Loges.
Dit heeft tot nu toe geleid tot een aanmelding voor 13 oktober aanstaande
wanneer wij als Loge een Openavond
(voor kandidaten) hebben.
Hebt u toevallig
nog een kennis of
collega waarvan u
vermoed dat die
een aanwinst kan
zijn voor onze Loge?

Broeder Klaas
geeft aan dat herinneringen aan
zijn moederloge
zijn ingeëtst en
een warme plek
hebben gekregen.

Aarzel niet en nodig die kennis of
collega uit.

Week 38

Komende donderdag
Komende donderdag zal er een afwijkend programma zijn dan dat wij normaal gewend zijn. Allereerst omdat
er nog gesproken moet worden over
de onderwerpen die in de vorige twee
Meestersvergaderingen aan de orde
zijn geweest. Ten tweede gevolgd
door een eerste graad comparitie.
De avond is als volgt ingedeeld.
Na de opening van de comparitie
avond wordt de bijeenkomst verheven tot de derde graad. De Leerlingen en Gezellen zullen dan instructie
krijgen.
Na de pauze is de bijeenkomst verlaagd tot de eerste graad en zal Broeder Van der Krans een inleiding houden waarop een comparitie volgt.
Met deze bijeenkomst hopen wij
meer inzicht te krijgen in de informele en formele regels die gehanteerd
worden. Of wanneer nodig zal er een
voorstel uit de bijeenkomst voortkomen als voorstel voor verandering in
het huishoudelijk reglement.
Op uw komst wordt gerekend.
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13-9-16

22-09-2016 1e graad Comparitie
en Meestervergadering.
29-09-2016 1e graad Comparitie
Leerlingbouwstuk
06-10-2016 1e graad
Spiegelgroepen**
13-10-2016 Lezing profaan
Inspiratie door broncode in
spiralen.
Zie logehdl.nl voor andere data.

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 bovenstaand mailadres.

L’Inséparable
Oproep tot de Arbeid.

Voor het raadplegen van de ledenlijst en de arbeidstafel bezoekt u onze website: logehdl.nl

