
Arbeidstafel 
 

22 december Open Loge Winter Sint Jan 
 1e graad in forma. 
5 januari Open Loge Sylvester 
 1e graad in forma. 
12 januari Spiegelgroep  
 Doel van je leven. 

Post 
 

Ander Loge’s Kerstbulletin A∴L∴ Licht en Vrijheid 
 250 jubileum A∴L∴ L’Inséparable 

(uitnodiging en inschrijfformulier.) 
 Nieuwjaarswens Bokkerijders 
 Uitnodiging Le Chemin 
 
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 adres-
gegevens door aan onderstaand mailadres. 

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

Hello my Brother, 
 

Thank you again for a great evening of fellowship. I will 
always remember my visit. Hopefully I will get another 
opportunity to visit your great lodge again. 
 

Due to my schedule, I was re‐elected as JW with one of 
my lodges. I have enclosed a picture. I wear it with pride! 
(Zie onder het naamplaatje. Red.) 
 
Fraternally, Sean (Silvey) 

-Annonce- 
 
Vrijmetselaarsgroep LE CHEMIN organiseert op 19 
maart 2017 een bijeenkomst dat de titel heeft:  

Appels en peren,  
mannen en vrouwen  

Op weg naar eenheid in een verdeelde wereld. 

 

U vindt in de post een uitnodiging voor deze bij-

eenkomst die ik graag onder uw aandacht breng.  
 

Waarde broeders, 
 
Zomaar, zonder te beseffen dat de dagen vervliegen, 
staat de Winter Sint Jan (Johannes de Evangelist) voor de 
deur. Een van de hoogtepunten van de Vrijmetselarij. 
Wij vieren dat van de cirkel met de twee aangeschreven 
en parallel lopende raaklijnen. Eén getuigende van het 
Licht dat komen zou, de andere van het Licht dat geko-
men wàs. 
Onderga, Leer en Geniet (van) dit rituaal. 
 
Natuurlijk wordt het rituaal gevolgd door een tafelloge. 
Ook dat is een feest. Maar broeders u moet zich wél 
even aanmelden bij onze H&KMr∴ 

Vijf januari 2017 
 
Op vijf januari aanstaande hebben wij de viering van het 
Sylvester-rituaal waarbij wij maar liefst 35 gasten ver-
wachten. Buiten dat wij dat het fijn vinden dat wij zove-
len mogen ontvangen heeft het wel een kleine ARBO 
beperking. Wij mogen maar 60 mensen hebben in de 
Tempel. 
Het is dan ook van belang om te weten wie er aanwezig 
zullen zijn tijdens die viering. Graag doorgeven voor 
aanstaande dinsdag aan de Logesecretaris. Dank u. 


