
 

De Grondsteen in ons Hart 
Pinksterbijeenkomst 

6 juni 2014 

 
 

Programma: 
 
19.00 Koffie / thee en mogelijkheid tot nadere kennismaking 
 
19.20 Opening en spreken van de grondsteenspreuk door Angelika Verhoog 
          Zingen van een door Ivar Römer op muziek gezette Pinksterspreuk  
 
19.30 Inleiding van Ivar Römer over de impuls van de Weihnachtstagung in relatie tot Pinksteren 
 
19.50 Gezamenlijke kunstzinnige activiteit, waarin het 'luisteren' centraal staat, onder leiding van   
Sylvia Gosliga 
 
20.20 Korte pauze 
 
20.30 Anne Crivits en Yvonne Meesters hebben ideeën over een bijdrage van hen aan een 
Kerstbijeenkomst. Zij zullen daarop een korte toelichting geven, waarna een gesprek zal volgen.  
In het gesprek willen we samen dichter bij het ideaal komen dat ons met deze bijeenkomsten voor 
ogen staat, en hoe we dat in de volgende kerstbijeenkomst vorm kunnen geven. Henk Verhoog zal 
proberen het gesprek ook zo vorm te geven dat daarin iets zichtbaar wordt van het ideaal van een 
spirituele gemeenschap.   
 
21.25 Afsluiting met zingen 
 
Plaats: Druifstreek 61 in Leeuwarden. Er is een gratis parkeermogelijkheid vrij dicht bij de 
Druifstreek (Pleintje tussen Wybrand de Geeststraat en Emmastraat, vlakbij de Oostergrachts Wal. 
Ingang vanaf de Geeststraat) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data volgende bijeenkomsten: 
- maandag 29 september, Michaeldag, in Groningen (contactpersoon: Ivar Römer) 
- 27/28 december of 2/3 januari  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
"Alleen als we op deze wijze de antroposofische beweging in onszelf tot onze diepste harte aangelegenheid 
kunnen maken, zal de Antroposofische Vereniging bestaan. Als we dat niet kunnen zal ze niet bestaan. Want 
het belangrijkste, wat in deze dagen hier gedaan moet worden, moet in uw aller harten gebeuren, mijn beste 
vrienden. Hetgeen we zeggen en horen, we zullen het alleen op de juiste wijze tot uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van de antroposofische zaak maken, als ons harte bloed instaat is daarvoor te kloppen. En om 
deze reden, mijn beste vrienden, hebben we u eigenlijk hiernaar toe geroepen, om op echte antroposofische 
wijze een harmonie der harten tot stand te brengen" (Uit de openingsvoordracht van de Weihnachtstagung 
op 24 december 1923) 
 


