
Arbeidstafel 
 

10 november Inwijding Kandidaat 
O∴L∴ 1e Graad. In forma 

17 november Spiegelgroep 2 Autonomie 
24 november 2e Graad 

Gezellen bouwstuk 
1 december Bouwstuk 1e graad. 
 

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden 

Post 
 

Orde Kandidatenlijst november 
 
Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd. 

Jaargang 2 - November 2016 - week 45 

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 

In het nieuws 
  
Afgelopen dinsdag verscheen in de Volkskrant een 
paginagroot artikel in de rubriek Ten Eerste over de 
Vrijmetselarij. Wijsheid, Kracht en Schoonheid. 
De directe aanleiding is de opening van het maçon-
niek museum. Tegelijkertijd wordt in het artikel 
over de symboliek van de Vrijmetselarij verhaald.  
 

Het is een artikel 
geworden waar weer 
eens de waarden van 
de Vrijmetselaar 
naar boven komen, 
maar, niet dieper 
dan dat.  
 
Bij de Post is een 
overdruk van het 
artikel toegevoegd. 
 
 

Komende donderdag 
 
Deze week hebben wij een inwijding van een kandi-
daat. Deze Kandidaat zal op de gebruikelijke wijze 
worden opgenomen in de Broederketen. Hopelijk 
wordt deze nieuwe broeder een aanwinst voor ons 
allemaal zoals wij voor hem een aanwinst mogen zijn 
in zijn zoektocht naar zichzelf. 
Wij beginnen, naar al oud gebruik om acht uur en 
zullen daarna kunnen genieten van de broedermaal 
dat onze broeder Hof- en Keldermeester ons gaat 
voorzetten. 

Volgende week 
 
De volgende week staat de spiegelgroep weer als 
arbeid op de arbeidstafel vermeld. Het is altijd weer 
spannend hoe de gesprekken zich ontwikkelen en 
hoe ver men zich soms uitlaat over wat er roert in 
de ziel en gedachten.  
Het uiten op deze wijze doet mij steeds weer besef-
fen dat wij misschien anders lijken te zijn in verhou-
ding tot de ander, maar dit uiteindelijk niet zo is. 
Wij zijn gewoon eender.  
 

Bij de post is hoofdstuk 2 uit 
het boekje 7 stappen meege-
stuurd. Het gaat over zelf-
standig zijn en over het vrij-
laten en grenzen stellen die 
ouders problemen geven bij 
het opvoeden.  
Het zoeken naar een balans. 
 
 


