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Broeder Tanamal

Gouke Baarslag 1930-2016

Broeder Mol is in contact geweest
met Theo Tanamal. Deze broeder liet
weten dat hij de kaarten die hij ontvangt bij gelegenheid van Zomer en
Winter Sint Jan zeer waardeert.

Broeder Gouke heb ik niet zo lang meegemaakt in de Loge. Hij was niet altijd aanwezig en later werd zijn bezoek aan de Loge nog
minder door zijn gezondheid. In die keren
dat ik hem als leerling in de Voorhof heb
kunnen observeren kwam hij mij over als
iemand die het uitstekend naar zijn zin had in
dit aards bestaan. Er was bijna altijd wel een
glimlach te vinden op zijn gezicht en zijn
ogen waren sprekend.
Hoewel ik nooit een gesprek met hem gehad
heb is hij wel een voorbeeld geweest voor
mij. Ik probeer zijn vreugde over te nemen
die hij uitstraalde. Een straling van liefdevolle levenslust.

Broeder Theo woont in Huize Het
Oosten en is 91 jaar (12-02-1925)
samen met zijn vrouw Jacobien.
Hij zelf is sinds enige tijd aan huis
gekluisterd met zware rugklachten.
Heeft het zelfstandig autorijden moeten neerleggen. Broeder Theo is nog
steeds helder en gezond en dus goed
aanspreekbaar!
Hij heeft Broeder Mol verzocht de
broederlijke groeten over te brengen
aan alle broeders van onze Loge.
Broeder Mol ziet hierin een hint dat
hij het bijzonder op prijs stelt, zeker
voor die broeders die hem kennen,
contact te hebben. Een persoonlijk
kaartje/berichtje zou hem zeker goed
doen.

Instituut Maçonnieke Vorming
Het Instituut Maçonnieke Vorming
vraagt onze aandacht om te komen tot
een module ter bestrijding van onbeheerst gedrag.
Dat lijkt mij altijd nuttig. Afin. Lees
haar post maar en misschien kan de
IMV worden geholpen.
Louisa Stichting

Zijn adres is:

Toelichting op de
Arbeidstafel
De arbeidstafel staat even onder druk.
Normaal gesproken zou Broeder Matheeuwsen morgen zijn Leerling
Bouwstuk opleveren. Door ziekte
binnen zijn familie en drukte ziet hij
echter geen kans om dat te doen en
moet zijn oplevering worden uitgesteld.
Ter vervanging gaan wij morgen het
Oogstrituaal oefenen.
De zesde oktober houden wij een
Rouwloge in de eerste graad (in forma.)

Bedankt Broeder Jaap.

De Louisa stichting doet een oproep
voor haar correspondentendag. Hiermee
hoopt zij op het onderhouden van de
betrokkenheid van de Loge met de
Stichting.
Uitnodiging en programma zijn toegevoegd.

Colofon

Ingekomen Post

Arbeidtafel - De komende vier weken

Email: secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl

23-09-2016 Instituut Maçonnieke
Vorming.
26-09-2016 Loge La Persévérance
Oproep tot de arbeid.
26-09-2016 Gen. John. J. Pershing
Lodge Uitnodiging en
Arbeidstafel.
27-09-2016 Louisa Stichting
Uitnodiging en programma.
27-09-2016 Loge L’ Inséparable
Leedwezenbetuiging.

29-09-2016 1e graad
Oefenloge - Oogstrituaal
06-10-2016 1e graad
Rouwloge - in forma
13-10-2016 Lezing profaan
Inspiratie door broncode in
spiralen.
20-10-2016 Volgt

Broeder Theo Tanamal ( Ir.
Th.H.J.J.)
Jan van Eycklaan 272,
3723 BC Bilthoven.

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.

Zie logehdl.nl voor andere data.

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

