
Arbeidstafel 
 

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 
17 november Spiegelgroep 2 Autonomie 
 

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden 

Post 
 

Regio-convent Notulen van de gehouden vergadering. 
N J VM Uitnodiging van de Netwerk jonge Vrij-

metselaren.  
Andere Loge’s Arbeidstafel [DDVT]  
 
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 

Loge Compass 
 
Broeder M. Piso van de A∴L∴ Compass deelt ons 
mee dat hij de functie van secretaris de afgelopen 
week heeft neergelegd. 
Deze functie wordt nu tijdelijk waargenomen door 
broeder Ton Bunnik. Zijn e-mail is 
ton.bunnik@casema.nl  en zijn gsm: 06-
221558950. 
Hij dankt eenieder hartelijk voor de samenwerking 
in de afgelopen jaren. 

Oproep 
 
Vorige week is al het een en ander verteld over de gewijzigde website die er aan gaat komen. Daarover is in 
een aantal gesprekken naar voren gekomen dat het nog meer een website moet zijn voor de broeders en ge-
deeltelijk voor de profaan. 
Voor beide groepen is er inhoud nodig.  
De oproep naar u broeders is het volgende. Heeft u documenten, boekbeschrijvingen, logewetenswaardighe-
den, ritualen of iets dergelijks die van nut zijn voor de broeders. Denk dan aan onze website.  
Stukken die voor de meester-vrijmetselaar bestemd is kunnen niet door leerling-vrijmetselaars of gezellen 
worden gelezen. 
Geeft u gehoor aan deze oproep?  

Uittochten 
 
Volgens A∴L ∴ "Le Préjugé Vaincu"  O∴Deventer Uit-
tochten: enkele keren per jaar wordt er voor een 
groep belangstellenden uit de loge een uittocht ge-
organiseerd naar een andere loge. De leden kunnen 
ook op eigen initiatief een andere loge visiteren. In 
de afgelopen jaren vonden er ook uittochten plaats 
naar bevriende loges in het buitenland (Londen, 
Hamburg en een loge in Schotland); 
 
Volgens A∴L∴ Loge La Paix   O∴ Amsterdam. Een uit-
tocht: met negen broeders op bezoek bij een be-
vriende loge (natuurlijk bevriend, want dat zijn wij 
als Vrijmetselaars met elke loge). Een broer van een 
van onze broeders werd ingewijd. Natuurlijk weer 
de herkenning van je eigen inwijding en de ontroe-
ring van twee broers die broeders zijn geworden. 
Het beeld van twee broers, in keurig zwart pak, die 
elkaar omhelzen en vanaf nu ook verbonden zijn in 
een broederketen.  
 
En morgenavond ontvangen wij, als de berichten 
waar zijn, veertien broeders van de A∴L∴ Het vrije 
Geweeten in ons huis. Wat een feest. Samen gaan wij 
aan het Oogstrituaal werken. Het komt ons zomaar 

toe dat wij die gele-
genheid hebben. 
Denkt u aan het kle-
dingsvoorschrift? Wij 
werken in de 1e 
graad. 


