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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 woens-
dag gepubliceerd te hebben. 
 

Kent u een broeder uit een andere Loge die 
deze Logebrief wil ontvangen? Stuur dan zijn 
adresgegevens door aan bovenstaand mail-
adres. 

Ingekomen Post 
 
Gedurende het zomerreces zitten 
sommigen niet stil. Zo zijn er 
nieuwsbrieven ontvangen. Arbeidsta-
fels en allerlei andere documenten.  
Graag wil ik uw aandacht vestigen op 
twee documenten. 1 Die ene dat een 
verslag geeft van een bezoek van 
Broeder Mol aan Br∴ Gouke Baarslag 
en 2 de Kandidatenlijst van septem-
ber. 

Arbeidtafel - De komende vier weken 
 

15-09-2016 1e graad O∴L∴ in forma  
Opening Werkjaar 

22-09-2016 1e graad Comparitie 
Toelichting op het werkplan 

29-09-2016 1e graad Comparitie 
Leerlingbouwstuk 

06-10-2016 1e graad  
Spiegelgroepen** 

 

Zie logehdl.nl voor andere data. 

kunnen aanwaaien. 
Is dat geen mooie ingang om de 10de 
september een open huis te houden 
met een blik op onze toekomst in 
groei van leden en kennis. 
 
De landelijke medewerkers die de 
publiciteit verzorgen hebben hun uit-
stekende best gedaan om de open dag 
aan het publiek mee te delen. Vooral 
de plaatselijke kranten hebben de aan-
geleverde kopij ruim in hun pagina’s 
geplaatst. Dit zal zeker nieuwe geïnte-
resseerden over de drempel helpen 
om te zien waar wij voor staan en wat 
zij er aan kunnen hebben. 
 
O ja. Komt u ook helpen om geïnte-
resseerden uw visie te geven. 

Vakantiegenot 
 
Tijdens het zomerreces hebben wij 
weer volop kunnen genieten van de 
jaarlijkse Batteram Barbecue bij Ha-
rold en Karin. Zo was ook de pas 
gekozen Grootmeester met zijn 
vrouw aanwezig. Het was buitenge-
woon goed om in gesprek te zijn 
met hem en deze Grootmeester 
heeft dat ook ervaren gezien de con-
stante aandacht die hij had.  
Ook werden de vakantieherinnerin-
gen opgehaald. Onze Voorzittend-
meester heeft zich kunnen verheu-
gen op een bezoek aan een Loge in 
California (VS) en broeder Van de 
Put bezocht in Schotland een andere 
verlichtte Loge. 
Het is wellicht een idee om zulk 
soort bezoeken in het buitenland 
vast te leggen voor de broeders. 
Adressen van Loges en wetenswaar-
digheden zijn altijd nuttig. 

Die zondag in augustus was 
misschien niet de meest zonni-
ge of droge dag maar het was 
zeker een genotvolle dag. 
Dank je wel Harold voor de 
ontvangst. 
 
 
 
 
Foto’s spreken voor zich. 

Open huis bij de vrij-
metselarij 
 
De druk op het verenigingsleven van 
de vrijmetselarij neemt steeds meer 
toe doordat er een negatieve groei is 
in het ledenaantal. Men heeft het idee 
dat de vrijmetselarij niet meer aan-
sluit bij de wensen van de huidige 
man of vrouw. Natuurlijk leven wij in 
een veranderde wereld. De zoektocht 
naar het ik wordt tegenwoordig op 
velerlei manieren aangeboden door 
allerlei New Age bewegingen of in 
een zelfde richting zoekende gemeen-
schappen. De Vrijmetselarij en de 
Rozenkruisers staan er dus niet meer 
alleen voor om de mens te helpen 
zoeken. Het kennen van zichzelf. 
 
Het wordt als jammer ervaren dat er 
nu zoveel concurrentie is. Maar is dat 
zo? Het biedt de vrijmetselarij wel de 
mogelijkheid te vernieuwen en tot het 
ingaan van nieuwe wegen die de 
waarden en intentie van onze leer-
school goed doen. 
Daarom is het wel goed dat wij door 
de verminderde belangstelling eens 
gewezen worden op het opzetten van 
een andere bril. Blijf niet zo hangen in 
het verleden en groei naar het NU. 
En juist met werving van nieuwe le-
den kunnen wij het ons gemakkelijk 
maken omdat er dan frisse ideeën 


