WijzeR
Stichting

Voor spirituele

groei en bewustwording

Nieuwsbrief
3e jaargang, nummer 2, januari 2006
Info: Froukje van der Zwaag 0519-29 76 41

Website: www.stichting-wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl
Lieve mensen,
Graag wil ik beginnen met iedereen het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar!
Dat 2006 een jaar mag zijn vol mooie, nieuwe ontmoetingen en ervaringen waar ruimte is voor
humor en vreugde om weer een stukje dichter bij jezelf te komen.
Voordat we verder vooruit kijken, nog even een blik achterom. Het begin van het seizoen was
heel mooi met bijzondere onderwerpen en een geweldige opkomst. Onze dank gaat naar alle
vrijwilligers voor hun inzet, de donateurs voor hun steun en alle bezoekers voor het luisterend
oor, iedereen draagt er zijn steentje aan bij. Janny is gestopt met haar bestuursfunctie, ikzelf
ben erbij gekomen. Verder kan ik u nog vertellen dat wij de achterstand wat betreft de
verslagen hebben ingelopen, dus vanaf de volgende lezing liggen zij weer voor u klaar.
En nu nog een blik vooruit, wist u dat…
• We leven in een tijd waarin er weer meer ruimte ontstaat voor de verbinding met de
geestelijke wereld?
• Een fascinerende en avontuurlijke zoektocht naar de verborgenheden van onze
westerse geschiedenis is geweest?
• Er een uitnodiging ligt het kontakt met uw tijdloze zelf weer nieuw leven in te blazen?
• Het noodzakelijk is dat wij leren elkaar te vergeven en tot verzoening met elkaar te
komen, voordat het nieuwe gouden tijdperk van de vrede kan aanbreken?
• Een numeroloog op basis van de geboortedatum de opdracht van iemand in dit leven
kan aanreiken en dat de naam kenmerken geeft hoe je deze opdracht kunt vervullen?
Nieuwsgierig geworden? Verder in de nieuwsbrief vindt u weer een korte samenvatting van
de lezingen tot en met mei van dit jaar. Wij zien u graag bij de lezingen.
Met een hartelijke groet
Brit Janssen

Het is wat het is
Het is onzin ………… zegt het verstand
Het is wat het is ………… zegt de liefde
Het is ongelijk ……….. zegt de berekening
Het is niets dan lijden ………. . zegt de angst
Het is uitzichtloos ………… zegt het inzicht
Het is wat het is …………. zegt de liefde
Het is lachwekkend ………… zegt de trots
Het is lichtzinnig ………… zegt de behoedzaamheid
Het is wat het is …………. zegt de liefde
Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij
zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Graag
willen wij u nogmaals verzoeken om altijd van tevoren te reserveren. Op die manier
kunnen wij de juiste zaal kiezen en bent u verzekerd van een zitplaats.
• Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per
Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
• De entreekaarten kosten € 7,50 en voor donateurs € 5,50 per persoon.
• Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
• Locatie: De IJsherberg in Dokkum, Harddraverspark 1
Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur
worden voor € 25,- per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u
€ 2,- korting op de toegangsprijs per persoon.
Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen
naar Fokje Wedzinga, J.G.M. Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.
Naam (Namen) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PC en Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
U maakt € 25,- (resp. € 42,50) over op bankrekening 36. 22. 35. 341 t.n.v. Stichting
Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er blij mee en
willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

Het programma van de Stichting WijzeR voor de lezingen t/m mei 2006
=======================================================
woensdag
spreker
thema
-------------------------------------------------------------------------------25 januari
Roelof Tichelaar
Omgang met Gods Geestenwereld
Klaas van Urk
Zoektocht naar de heilige graal en de ark
22 februari
van het verbond
22 maart
Hans Stolp
De genezende kracht van vergeving
26 april
Dick Nicolai
De kosmische tijd
24 mei
Gerrit Jansen
Numerologie
Omschrijving van de laatste vijf lezingen:
25 januari

Roelof Tichelaar - Omgang met Gods Geestenwereld

We leven in een tijd waarin er weer meer ruimte ontstaat voor de verbinding met de
geestelijke wereld. Dit is iets wat altijd al bij het oorspronkelijke christendom heeft gehoord,
maar wat door het verharde verstandsdenken door de eeuwen heen aan ruimte heeft moeten
inboeten. Johannes Greber (1876-1944), een Rooms-Katholieke priester, mocht - geleid en
geïnspireerd door de geestelijke wereld - de oorspronkelijke spirituele boodschap die Christus
ons gebracht heeft, weer aan het licht brengen. Nog steeds is zijn boek ‘Omgang met Gods
geestenwereld’ uiterst actueel. Roelof Tichelaar kreeg vanuit de geestelijke wereld de
opdracht om dit belangrijke werk van Greber op een nieuwe manier, aan onze tijd en aan de
huidige ontwikkeling aangepast, onder de aandacht te brengen. In deze lezing vertelt Roelof
Tichelaar zowel over de ervaringen van Greber en over diens vertaling van het Nieuwe
Testament, als over zijn eigen ervaringen met de geestelijke wereld. Het zijn deze persoonlijke
ervaringen die de bevestiging zijn van een visioen uit 1988.
Roelof Tichelaar voert een praktijk voor geestelijke bewustwording, levensvragen en
bevrijding, is auteur en hoofdredacteur van het kwartaalblad voor spirituele bewustwording
‘Verwachting’ en geeft lezingen over christelijke spiritualiteit. (voormeer informatie op het
internet, zie: www.roeloftichelaar.nl)

22 februari
verbond

Klaas van Urk - Zoektocht naar de heilige graal en de ark van het

Twaalf jaar geleden stapten twee broers in de auto en reden richting Zuid-Frankrijk. Het
betrof hier geen gewoon vakantie uitstapje, want in hun bagage bevond zich een schatkaart
die zij hadden geconstrueerd uit de cryptische informatie afkomstig van een geheime
organisatie die zichzelf “Priorij van Sion” noemde. Het was dezelfde geheime organisatie die in
de latere bestseller “De Da Vinci Code” zou worden beschreven als: De Hoeder van de Heilige
Graal. Op dat moment hadden de broers echter nog geen flauw benul waar naar ze op zoek
waren. Zij lieten zich slechts leiden door de aanwijzingen op de kaart en die verwezen naar een
specifieke locatie bij het Zuid Franse dorp Alet-les-Bains. Op de plek aangekomen, bleken

die aanwijzingen tot in het kleinste detail te kloppen. De broers troffen er precies aan wat de
schatkaart hen had voorspeld. Vanaf dat moment konden ze een spoor volgen en dat spoor
leidde langs vreemde graven met mysterieuze opschriften, ruïnes van middeleeuwse kastelen
en onderaardse crypten. Langzaam maar zeker, beetje bij beetje, werd een verhaal zichtbaar.
Een ongelooflijk verhaal met onverwachte wendingen.
“Het mysterie van Rennes-le-Château”; Klaas vertelt in zijn lezing over een mysterieuze
vondst ruim honderd jaar geleden in de kerk van dit Zuid Franse bergdorp. Sindsdien houdt
die vondst vele onderzoekers bezig: had deze ontdekking iets te maken met de vindplaats van
de Heilige Graal of de Ark van het Verbond? De lezing is het resultaat van een tien jaar
durend onderzoek naar dit mysterie. De pastoor van Rennes-le-Château zou aan het einde
van de 19e eeuw gecodeerde Latijnse geschriften hebben ontdekt die de sleutel zouden zijn tot
”een groot geheim”, zo beweren de deskundigen tot op de dag van vandaag. Over de aard van
dit geheim is veel gespeculeerd en zijn de meningen verdeeld. Het betreft in ieder geval een
geheimzinnige zaak die de pastoor veel geld heeft opgeleverd. Wat stond er in die geschriften?
Klaas heeft tijdens zijn onderzoek een aantal documenten en merkwaardige grafschriften met
elkaar in verband gebracht en kwam tot de ontdekking dat ze tezamen de bewuste
“schatkaart” vormden. Het spoor leidde uiteindelijk naar een geheimzinnige ruïne. Deze
ontdekking zou de aanleiding zijn tot een fascinerende en avontuurlijke zoektocht naar de
verborgenheden van onze westerse geschiedenis. Een belangrijke rol bleek weggelegd voor de
Tempeliers, een ridderorde op de Tempelberg van Jeruzalem maar die ook vele bezittingen in
het zuiden van Frankrijk had. Op boeiende wijze neemt Klaas de toehoorder mee op een
zoektocht die van Jeruzalem via Ethiopië naar Frankrijk gaat, op zoek naar het geheim van
Rennes-le-Château.
-Welk geheim vond de pastoor meer dan honderd jaar geleden in zijn kerk?
-Wat heeft de ontdekking door Klaas van een oud fort in de buurt van het dorpje voor
betekenis?
-Wat trof Klaas aan in een diepe schacht die door onbekenden zorgvuldig was verborgen?
-Welk geheim werd verborgen gehouden in een mysterieuze kelder?
-Waar bevindt zich de toegang van een geheime crypte?

22 maart

Hans Stolp - De genezende kracht van vergeving

In deze tijd komt veel oud karma tot ontlading. Dat maakt het noodzakelijk dat wij leren
elkaar te vergeven en tot verzoening met elkaar te komen, voordat het nieuwe gouden tijdperk
van de vrede kan aanbreken. Steeds duidelijker komt het kwaad in onze tijd immers voor ons te
staan: zó onverhuld, dat wij er niet meer onderuit kunnen en eindelijk de confrontatie met het
kwaad wel moeten aangaan. Vergeven heeft altijd twee aspecten: je moet de ander vergeven,
en je moet jezelf leren vergeven. Om te kunnen vergeven moet je bereid zijn de weg van
transformatie te gaan: alleen wanneer je alle pijn en woede doorleeft en loslaat die de ander je
aangedaan heeft, kun je vergeven. Zo niet, dan wordt vergeven verdringen – en verdringen
líjkt wel op vergeven, maar is dat bepaald niet, integendeel. Om te kunnen vergeven moeten
wij leren de ander aan te zien vanuit ons hóger ik, en níet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet
het goede in de ander, ons lager ik (ons ego dus) bijt zich daarentegen vast in het donker van de
ander. Hoe meer ik dus leer leven vanuit mijn hoger ik, hoe makkelijker ik vergeven kan.
Daarmee wordt duidelijk dat het leren vergeven in wezen het gaan van de inwijdingsweg van
ons vergt. Want alleen langs die weg leer ik mij te verbinden met mijn hoger ik.

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C. Jung en maakte
hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken,
waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks
boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van
Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn
studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en
godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van
het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij
de boeken 'Als de dood vroeg komt' en ’De gouden vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek,
werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal,
waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd
hij benoemd tot radiopastor van de Ikon. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij
diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit..., over
verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de
derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin
1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over
thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het
christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

26 april

Dick Nicolai - De kosmische tijd

De tijd gaat voorbij zong Liselore Gerritsen. Inderdaad de tijd staat niet stil. Maar over wat
voor tijd hebben we het eigenlijk. In onze westerse wereld is de tijd gevangen in een kalender
of klok. Sinds de Romeinen is de klok de tijdsmaat geworden en de dagen en maanden zijn
gevat in een kalender, waar flink gestoeid wordt met een onevenredige verdeling van dagen
over de maanden. Want een keizer als Julius moet toch minstens 31 dagen hebben, dan kan
augustus niet achterblijven. Februari moet dan maar inleveren en levert elke vier jaar de extra
joker. En nog steeds sluit het jaar niet. Kalender in het Latijn betekent zoveel als belasting
betalen, het is een maat, die een praktisch nut heeft en heeft een driedimensioneel lineair
karakter. De maya’s en andere natuurvolken hadden een ander weten van tijd,
vierdimensioneel, de tijdloze tijd vervat in immer terugkerende kosmische ritmen in
samenhang met de maan bv. Een jaar bestaat hier uit 13 manen, met elk jaar één dag buiten de
tijd, zodat elk jaar op 26 juli als de zon, de aarde en sirius op één lijn staan het nieuwe jaar
begint. In de astrologie zien we deze kosmische tijd uitgedrukt in cycli. De eerste tijd valt onder
Chronos/Saturnus en is gerelateerd aan de tijd als constructie, waarbinnen het leven zich
afspeelt van alle dag. Saturnus, ook wel satan is hier de vorm, waarin wij gevangen zitten. Elke
morgen die wekker, die om zeven uur afgaat. Saturnus zegt: Dit is de werkelijkheid, jij bent dit.
In de andere tijd ervaar je de tijdloze tijd, de cyclische tijd, het metrum in het Grieks. Hier heb
je de ervaring. Metrum betekent baarmoeder, symbool van het innerlijk ritme, die synchroon
loopt met de bewegingen van de planeten en sterrenstelsels om ons heen. Deze tijd is in jezelf,
de andere is buiten jezelf. Zoals wij mensen een afspiegeling zijn van de kosmos in vorm en
beweging. Uiterlijk in vorm afgescheiden, innerlijk eeuwig verbonden. In de lezing wil Dick u
uitnodigen om aan de hand van astrologische kennis en ervaringen, die hij heeft opgedaan in
30 jaar praktijk, het kontakt met uw tijdloze zelf weer nieuw leven in te blazen.
Dick Nicolai is natuurarts/astroloog en voert een praktijk in Heerenveen met Jelle Veeman.

24 mei

Gerrit Jansen - Numerologie

Numerologie is de kennis van de vibraties/trillingen die rond getallen/cijfers hangen en werd
reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren (o.a. Pythagoras) toegepast. Ieder getal heeft zijn
eigen vibratie en daarmee zijn eigen speciale kenmerken. Voor de numerologie is de
geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk. Niemand krijgt zomaar een naam
en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren. Een numeroloog kan op basis van de
geboortedatum de opdracht van iemand in dit leven aanreiken. De naam geeft kenmerken hoe
je deze opdracht kunt vervullen, hiervoor krijgt iedere letter eerst een cijfer, A = 1, B = 2 enz.
Ieder cijfer heeft z’n eigen betekenis. Overal waar dus een getal/cijfer in zit is numerologisch
te verklaren, huisnummer, telefoonnummer, schoenmaat enz. Tijdens de lezing zal Gerrit u op
een praktische wijze inzicht geven. Het zou handig zijn wanneer u pen en papier meeneemt om
zelf mee te cijferen.
Gerrit Jansen is spiritueel numeroloog en is in 1995 met zijn praktijk gestart. Hij geeft naast de
lezingen, consulten en workshops.

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:
Stichting In-zicht te Heerenveen
Info: Paul Caron, tel:058-215 31 14
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Cirkel te Steenwijk
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27
Kitty Hengst, tel: 0521-34 19 20

Stichting Love te Sauwerd (Gr.)
Info: Paulien Seinen, tel. 0595-48 70 24
Email: info@stichtinglove.nl
Website: www.stichtinglove.nl

Stichting De Eenhoorn te Sneek
Info: Herma Hooft tel: 0515-43 33 61
Email: info@eenhoorn-sneek.nl
Website: www.eenhoorn-sneek.nl

"Friends are angels who lift us to our feet, when our wings have trouble remembering
how to fly"

