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Arbeidstafel 
 

6 oktober Rouwloge voor Br:. G. Baarslag.  
In forma. 1e Graad. 

13 oktober Avond voor belangstellen-
den. Lezing Gert Kramer: Broncode 
in spiralen. 

20 oktober Volgt 
27 oktober O:.L:. 1e Graad. In for-

ma. Oogstrituaal tezamen 
met A:.L:. Het Vrij Geweeten uit 
Breda. 

Post 
 

29 september De Graankorrel, Hasselt 
arbeidstafel en uitnodiging voor een 
installatie. 

4 oktober Loge Compass 
Een condoleance. 

Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd. 

Komende Donderdag 
 

De komende Logeavond zullen wij de keten gaan sluiten 
die zo abrupt is ontsloten. Wij arbeiden dan in de eerste 
graad, in forma. 
Om acht uur begeven wij ons naar de werkplaats. 

Colofon 

Email: secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl 

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. 

www.logehdl.nl 

Inspiratie door de broncode in spiralen 
 

In de natuur vind je overal (ontwikkeling in) spiraalvor-
men. Zoals de nautilus schelp, de orkaan, de zonnebloem, 
het weglopen van water in een putje et cetera. Dit creatie-
principe en deze blauwdruk in de natuur is bij velen be-
kend als phi, de gulden snede (1,618033…) of de Fibonac-
ci-reeks. Getalsmatig: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 enzo-
voort. Ook in de natuur is dit in alle uitingsvormen aanwe-
zig.  
 

In het –volgens de Numerische getallenleer– herschreven 
getalsmatige groeipatroon van de spiraalvorm, bekend als 
de Fibonacci reeks, hervond Gert Kramer een reeks van 24 
getallen die zich iedere keer herhaalt en een perfecte orde 
en balans laten zien. 
 

Dit  is voor de 13e oktober wanneer wij een avond voor 
belangstellenden hebben. Neem gerust uw partner mee 
want het belooft een interessante avond te worden. 

Rei van wachtengelen 
 

God schiep den baaierd, woest en duister. 
Natuur had maar één aangezicht, 
lag vormeloos, en zonder luister. 
Toen sprak de Hoogste: 't werde licht: 
en daadlijk werd het licht geboren, 
een lichaamloze schemering, 
die nog gene ogen kon bekoren, 
en evenwel haar rondenkring 
voltrok, in tweemaal twalef stonden, 
rondom den blinden baaierd heen, 
daar 's werelds zaad in lag gewonden, 
en elke hoofdstof ondereen. 
O licht! wij komen u begroeten, 
als d'oudste dochter aan Gods voeten! 

 

Joost van den Vondel: 'Adam in ballingschap’, 1664 

Ik kon het niet nalaten onderstaande regels toe te voe-
gen die na afloop van de oefenrituaal voor de 27e ok-
tober, werden uitgesproken. 

Mutaties 
 

Broeder R. van de Broek is per 1 oktober lid van de Loge 
‘De Drie Verlichte Torens.’ 


