
Arbeidstafel 
 

15 december 3e graad In forma  
Bevordering Gezel  

22 december O∴L∴ 1e Graad In forma 
Winter Sint Jan 

5 januari O∴L∴ 1e graad In forma 
Sylvester Rituaal 

 

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden 

Post 
 

10-12-16 Loge La Persévérance Arbeidstafel 
10-12-16 Loge La Persévérance Maç. Nieuws 
12-12-16 Loge De Vier Jaargetijden Arbeidstafel 

 
Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd. 

Jaargang 2 - December 2016 - week 50 

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 

Broeder Pilaar zond Broeder Silvey enige foto’s waarop 
onderstaand antwoord kwam 
 

Good day my Brother, 
  

Thank you for the pictures! I had a great time visiting 
your lodge. What a wonderful experience to travel in a 
foreign country ( to me ) and be excepted as a Brother no 
matter where I went. I will always remember this ex-
perience. Please relay to the Brothers I enjoyed my time! 
  

Sorry I am getting back with you so late. It has been 
rather busy since I got back. But as promised, here is the 
closing charge for every meeting in the Jurisdiction of 
Washington. 
  

Brethren, we are about to quit this sacred retreat of 
friendship and virtue, to mingle again with the outer 
world. Amid it’s concerns and employments, forget not 
the duties which you have heard so frequently inculcated, 
and so forcefully recommended, in this Lodge. Be dili-
gent, prudent, temperate, discreet. Remember that at 
this alter you have promised to befriend and relieve 
every Brother who shall need your assistance. You have 
been enjoined to remind a Brother in the most friendly 
manner of his fault, to endeavor to aid his reformation, 
and to defend his character. These generous principles 
extend further, for every human being has a claim upon 
your kind offices. Do good unto all. Finally, my Breth-
ren, be ye all of one mind; live in peace; and may the 
God of Love and Peace delight to dwell with you and 
bless you. 
 

Have a very Merry Christmas! 
Fraternally, 
  

Sean Silvey 
 
Vertaling van de closing charge 
Afsluitende verplichting 
 

Broeders, wij zullen zo dadelijk het heilig samenzijn in vriendschap en deugd 
beëindigen om ons weer te mengen met de wereld om ons heen. Vergeet niet te 
midden van de zorgen en het werk, de taken waarvan u zo vaak gehoord hebt 
en die ons zijn ingeprent, en zo krachtig aanbevolen zijn in deze Loge: ‘Wees 
ijverig, voorzichtig, gematigd en discreet.’  
Vergeet niet dat u bij dit Altaar hebt beloofd om vriendschap te sluiten en elke 
Broeder bij te staan die hulp nodig heeft.  
U bent bevolen om, op de meest vriendelijke wijze een broeder te herinneren 
aan zijn schuld, hem bij te staan en te helpen aan zijn verandering en om zijn 
karakter te behouden.  
Deze royale principes gaan verder, want ieder mens heeft recht op uw hulp en 
gebruik van uw talenten. Doe goed aan allen.  
Voorts, mijn broeders, wees allen eensgezind; leef in vrede; en mag de Opper-
bouw Meester, de Meester van Liefde en Vrede, u overspoelen met zijn zegenin-
gen. 

Open Loge 
 

Op donderdag 22 december vieren wij de Winter Sint Jan. 
De hazen staan in de rij om gepeperd te worden, de kok slijpt 
de messen en stookt het vuur op, en de Frères Cuisinier staan te 
trappelen om een heerlijke dis op te dienen. 
Kortom: als u wilt deelnemen aan het Broedermaal na de Win-
ter Sint Jan dan hoor ik dat graag uiterlijk zondag 18 decem-
ber. 
 

Broeder Hof- en Keldermeester R. Otma  

Bijdragen aan de Loge 
 
Onze Broeder Thesaurier heeft op 6-12-2016 alle Broeders van 
onze loge ‘Het Derde Licht,’ per e-mail verschillende berich-
ten verstuurd. 
Het betreffen de bijdrage aan het jubileumfonds en de jaarbij-
drage voor het kalenderjaar 2017. 
 
Er bestaat de mogelijkheid dat er broeders zijn die deze berich-
ten niet hebben ontvangen. Willen zij zo vriendelijk zijn om 
met een e-mail contact op te nemen met Broeder Thesaurier. 
Hij zal er dan voor zorgen dat de betreffende stukken op de 
plaats van bestemming komen. 
 
Het adres wat u kunt gebruiken is: thes.derdelicht@gmail.com 


