
 

 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief voor belangstellenden 1e kwartaal 2023 

 
Terugblik 

We kunnen terugkijken op een mooi en bijzonder 
jaar. Mooi omdat we elkaar eindelijk na een lange 

periode van beperkingen vanwege het coronabeleid 

weer in levende lijve konden ontmoeten. Bijzonder 

omdat onze loge in 2022 125 jaar bestond. Dit 
hebben we in een drieluik gevierd in de vorm van 

drie bijzondere bijeenkomsten. De laatste 

bijeenkomst was in de mooie Gobelinzaal van het 

Rijksmuseum Twente. Daar werden we samen met 
de genodigden bevoordeeld met een interessante 

lezing van Maarten Zweers (maartenzweers.nl). 

Maar we konden dit jaar ook weer nieuwe broeders 

verwelkomen die lid zijn zijn geworden van onze loge 
en die samen met ons, ieder voor zich, aan zijn eigen 

ruwe steen gaan beitelen. Want zo zien 

vrijmetselaren zichzelf, als een ruwe steen die 

bewerkt moet worden tot een gladde zuivere kubieke 
steen. Op deze wijze willen zij bijdragen aan het 

creëren van een betere wereld. Gelet op alle zaken 

die zich nu op het wereldtoneel voltrekken is daar 

dan ook dringend behoefte aan. En zoals het 
spreekwoord zegt verbeter de wereld en begin bij 

jezelf is dan ook zeer van toepassing.   

 

Actuele situatie 
Onze loge is de afgelopen periode net als altijd 

onderhevig geweest aan de up’s and down’s die het 

leven nu eenmaal voor ons in petto heeft. Enerzijds 

moesten we afscheid nemen van dierbare broeders 
die zijn overleden, ofwel zijn afgereisd naar het 

eeuwig oosten zoals wij dat noemen. Anderzijds zijn 

er zoals aangegeven gelukkig ook weer nieuwe 

broeders toegetreden tot onze loge, ofwel ingewijd. 
Dit heeft elkaar nagenoeg in evenwicht gehouden 

waardoor we nog steeds een grote en levendige loge 

zijn die kan uitkijken naar een mooi programma voor 

het tweede deel van ons werkjaar 2022/2023. In die 
agenda is ook zeker ruimte gereserveerd voor 

contacten met u als belangstellende. Hopelijk maakt 

u van (één van) deze gelegenheden gebruik. Weet in 

ieder geval dat u in alle vrijblijvendheid van harte 
welkom bent. 

 

Vooruitblik (januari / juni 2023) 

Onderstaande activiteiten, waarbij u reeds nu van 
harte voor uitgenodigd bent, staan op de agenda. 

Woensdag 25 januari 2023  | 19:30 – 21:30 uur 

Inloopavond voor belangstellenden 

Dinsdag 28 februari 2023 | 20:00 uur 
Openbare comparitie  

Woensdag 29 maart 2023  | 19:30 – 21:30 uur 

Inloopavond voor belangstellenden 

Woensdag 3 mei 2023  | 19:30 – 21:30 uur 
Inloopavond voor belangstellenden 

 

Gelieve u vóóraf per mail aan te melden. 

 

 

Uitleg openbare avonden 

• Een inloopavond voor belangstellenden is 
bestemd voor mannen met belangstelling in 

vrijmetselarij en die, in een besloten en 

ongedwongen sfeer, in gesprek willen met elkaar 

en vrijmetselaren over de vrijmetselarij en 
andere thema’s die aan de orde komen. 

• Een openbare comparitie is bestemd voor 

mannen die de werkwijze van de vrijmetselarij 

zelf eens willen ervaren. Tijdens een dergelijke 
avond wordt er ook een voordracht (bouwstuk) 

gehouden over een aan vrijmetselarij gelieerd 

thema en vindt hier een gedachtenwisseling 

(comparitie) over plaats. Na afloop is er nog een 
informeel samenzijn (7e graad). 

 

Desiderata (tekst van Max Ehrmann uit 1927) 

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en 
bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op 

goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld 

aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en 

luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. 
Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten 

de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, 

zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er 

zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je 
zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als 

van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je 

eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is 

een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van 
de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zakendoen, 

want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet 

verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen 

streven hoge idealen na, en overal is het leven vol 
heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen 

genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de 

liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij 

eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met 
gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. 

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte 

tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet 

met spookbeelden. Vele angsten worden uit 
vermoeidheid of eenzaamheid geboren.Leg jezelf 

een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief 

voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet 

minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het 
recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet 

duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich 

ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede 

met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat 
je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede 

met je ziel in de lawaaierige verwarring van het 

leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en 

vervlogen dromen is dit toch nog steeds een 
prachtige wereld. Streef naar geluk. 

 

Deze tekst van Max Ehrmann ademt de mores van 

de vrijmetselarij.  


