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Lieve mensen, 
 
We staan weer aan het begin van een nieuw lezingen seizoen. Het is altijd een uitdaging om een 
gevarieerd programma samen te stellen, en ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. In september beginnen we 
met een lezing van Barbara Driessen met het thema; “De kracht van kwetsbaarheid”. Vervolgens neemt 
Johan Oldenkamp in oktober het stokje van haar over. Op zijn eigenzinnige, en onthullende manier vertelt 
hij over, “Eindigen bij het begin”, de ommekeer die gaat beginnen. In november is Monique Leurink bij ons 
te gast met haar lezing, “Het individuele scheppingsproces”. Waar moet je je in deze tijd van transformatie 
aan vasthouden? Monique vertelt erover in haar presentatie. We vervolgen het seizoen in januari 2011, met 
een lezing van Nicolaas de Jong. Het onderwerp hiervan is; “Ontmoetingen met natuurwezens en land-
schapgenezing”. Onder natuurwezens wordt onder andere verstaan; gnomen, elfen, en boomfaunen. Er zal 
niet alleen gesproken worden tijdens deze lezing, maar ook zal er spelenderwijs worden gewerkt om de 
wezens te beleven.  
 
Bij deze wil ik er nog graag even op attenderen dat wij het bijzonder op prijs stellen dat er voor de lezingen 
wordt gereserveerd, dit i.v.m. de zaalopstelling, consumpties, u bent verzekerd van een zitplaats, en wij 
weten waar we rekening mee moeten houden. U bent ook dit seizoen wederom van harte welkom in De 
Nije Warf, te Wouterswoude. 
 
Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen! 

Froukje.    
 

  

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Nije Warf 

 
Eenheid 

 
De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol 

tegenstrijdigheden is niet verloren;  
haar innerlijkste wezen,  

de godskracht in haar diepte,  
vermag op haar in te werken, haar te wijzigen,  

de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden,  
en de elementen die uiteenstreven,  

in elkaar te doen versmelten;  
zij kan van haar een eenheid scheppen. 

Martin Buber



Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats. 
 
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. Verder staat er in de 
nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met januari 2011.              
 

•   Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
       of per Email:  stwijzer@stichting-wijzer.nl  Website:  www.stichting-wijzer.nl       
•   De entreekaarten kosten € 8,00 en voor donateurs € 6,00 per persoon. 
•   Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.   
•   Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.  
•   Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor        
        aanmelden via www.stichting-wijzer.nl       
 
Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor  
€ 25,00 per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar.  Als donateur krijgt u per persoon € 2,00 
korting op de toegangsprijs.   

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar: 

Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB 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 heel erg blij mee en willen u bij 
voorbaat hartelijk bedanken.  
 
   

Het programma van Stichting WijzeR  voor de lezingen t.m. januari 2011 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 woensdag               spreker                                             thema  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
22 september                    Barbara Driessen               De kracht van kwetsbaarheid    
27 oktober                                   Johan Oldenkamp            Eindigen bij het begin 
24 november                        Monique Leurink               Het individuele scheppingsproces  
26 januari            Nicolaas de Jong                Ontmoetingen met natuurwezens en landschap genezing 
 
                                        



Omschrijving van de eerste vier lezingen:  
 

22 september          Barbara Driessen 22 september          Barbara Driessen 22 september          Barbara Driessen 22 september          Barbara Driessen ---- De kracht van kwetsbaarheid De kracht van kwetsbaarheid De kracht van kwetsbaarheid De kracht van kwetsbaarheid  
 
Op onze tocht in het leven komen we verschillende beproevingen tegen. Ieder mens ervaart en 
verwerkt deze beproevingen op een andere, eigen manier. De één rationaliseert alles weg en 
probeert gewoon door te leven, de ander komt ermee in een pijnlijke strijd. Wat doe je…Trouw zijn 
aan jezelf of aan de verwachtingen van anderen? Of zie je een beproeving als een spirituele 
inwijding? Los van de aard van de beproevingen geldt, als je er geheeld uitkomt heb je de 
beproeving doorstaan. In tal van verhalen lees je voorbeelden van hoe personen gehecht zijn aan 
een wens of verlangen en daar zo door gepijnigd worden dat de wens hun leven gaat beheersen. 
Zo’n wens kan in verschillende gedaanten voorkomen. Hij varieert van een kinderwens, een 
partnerwens, een wens om iemand te wórden, de wens om de terugkeer van iemand die je verloren 
hebt, de wens om een leegte op te vullen ja zelfs de wens naar materiële voorspoed en bezit kan het 
leven van mensen beheersen.  
 
De Kracht van Kwetsbaarheid leert je de beproevingen in je leven te herkennen als persoonlijke 
levenslessen en deze te aanvaarden op een spiritueel niveau. Het leert je te zien waar jij ten 
opzichte van jouw beproevingen staat in het Grote Geheel.. Je leert zaken die je groei blokkeren te 
onderscheiden en onnodige pijn los te laten. Maar ook het afscheid nemen van mensen die jouw 
levenspad kruisten en niet meer bij je passen. Zo kan je in vrijheid je weg vervolgen en de 
werkelijke lessen leren die het leven jou biedt. Daarin vind je je kracht, je roeping en je passie.  
Barbara is schrijfster, spiritueel coach  en therapeut.  
Meer over haar boeken, activiteiten  en interviews kun je vinden op www.barbaradriessen.nl 
 
 

27 oktober         Johan Oldenkamp 27 oktober         Johan Oldenkamp 27 oktober         Johan Oldenkamp 27 oktober         Johan Oldenkamp –––– Eindigen bij het begin Eindigen bij het begin Eindigen bij het begin Eindigen bij het begin    
 

Het gonst van de verhalen over hoe het was, wat er nu speelt en waar we naar toe gaan. Velen gaan 
hier intuïtief mee om. Er zijn maar weinigen die op een wetenschappelijke manier het gehele 
verhaal kunnen laten zien. Dr. Johan Oldenkamp laat vanuit verschillende invalshoeken (zoals tijd, 
bewustzijn, gezondheid en energie) zien hoe alles met alles samenhangt, zowel boven als onder. Hij 
integreert daarbij onder andere filosofie, psychologie, astronomie, astrologie, fysiologie, biologie, 
genetica en esoterie, waarbij getoond wordt dat wetenschap en spiritualiteit één en hetzelfde is. 
Zijn (tien) meest recente boeken, waarin dit alles wordt beschreven, worden via de website 
www.Pateo.nl gratis digitaal beschikbaar gesteld. Ook zijn daar vele internetartikelen te vinden, 
evenals beeld- en geluidsmateriaal waarin zijn integrale zienswijze wordt getoond. 
 
Op woensdagavond 27 oktober 2010 neemt Johan u vanuit Wâlterswâld mee op reis door onze 
totale geschiedenis. Ook laat hij op een onthullende manier het heden en de toekomst zien. Alles 
draait in zijn verhaal om de ommekeer, dat precies een jaar na deze presentatie zal beginnen. Na 
deze ommekeer zullen we zien dat het einde feitelijk het begin is, en wordt letterlijk en figuurlijk 
alles (weer) omgekeerd. En dat is maar goed ook, want wie zelf op zoek gaat naar de waarheid, die 
merkt dat op tal van gebieden omkeringen voor waar worden aangezien. 
 

 
    



24 november          Moniqu24 november          Moniqu24 november          Moniqu24 november          Monique Leurink e Leurink e Leurink e Leurink –––– Het individuele scheppingsproces Het individuele scheppingsproces Het individuele scheppingsproces Het individuele scheppingsproces 

We leven in een tijd van snelle transformatie. Maar de wereld kan niet op collectief transformeren 
als je zelf op individueel niveau niet mee transformeert. Waar moet je je in deze tijd van 
transformatie aan vast houden? Aan jezelf. In deze tijd van chaos en omslag naar nieuwe vormen en 
structuren ben je op jezelf aangewezen. Omdat  niets meer echt zeker is moet je je eigen anker zijn. 
Met een stevige verankering in jezelf kun je het oude loslaten. Dat betekent niet alleen jezelf zijn 
maar ook dat je jezelf moet kennen. 
 
‘Ieder mens draagt iets kostbaars in zich dat hij zelf moet verwezenlijken. Er zal aan het einde van je 
leven niet aan je worden gevraagd: waarom ben je niet als Ghandi geweest?  Maar jou zal worden 
gevraagd: waarom ben je je zelf niet geweest? ‘ (Martin Buber) 
 
Synchroon aan de transformatie van de wereld die nu plaatsvindt opent zich een nieuw bewustzijn 
op individueel niveau. Dat begint met het bewust worden van je essentie. Je essentie is je 
geestelijke kern en gaat voorbij je ego. Vanuit je essentie ben je verbonden met universele wijsheid 
en universele energie. Een energie waarin alles één is en verbonden met liefde. Daarom ben je in je 
geestelijke kern verbonden met universele liefde. Gaan leven vanuit je essentie opent op een 
natuurlijke manier je hart. Hierdoor valt de drang om te concurreren weg en komt je ego veel meer 
in perspectief te staan. In je essentie schuilt niet alleen een speciaal en uniek vermogen van jezelf, 
maar ook je scheppingskracht. Bewust worden van je essentie betekent het openen van je bron van 
creativiteit. Je essentie is aan te geven vanuit je spirituele geboortehoroscoop. Met een aantal 
andere punten in de horoscoop is dit een onderdeel van je eigen unieke levensweg. Een levensweg 
van schepping en bestemming: je individuele scheppingsproces. Je krijgt inzicht in je talenten, in je 
levensopdracht, in je bestemming, je zielsverlangen, in bewustwordingsprocessen, in je creatieve 
kracht en in je innerlijk weten. Daarmee zul je je ook bewuster worden van je universele 
verbondenheid. Dat kan je vertrouwen en moed geven om naar je eigen kern te gaan en om vanuit 
een dieper zelfbewustzijn te gaan. Monique LeurinkMonique LeurinkMonique LeurinkMonique Leurink is spiritueel astroloog. Al meer dan 35 jaar 
heeft zij studies gedaan in verschillende gebieden van astrologie. In 2005 richtte zij Luna Negra  
op, int. School voor spirituele astrologie (Nederland, Belgie, Frankrijk) (www.lunanegra.nl) en leidt 
sinds 6 jaar astrologen in binnen- en buitenland op in deze nieuwe en gespecialiseerde kant van de 
astrologie. Ruim 20 jaar heeft ze een praktijk en geeft consulten aan particulieren en sinds enkele 
jaren ook aan bedrijven. In 2006 lanceerde ze Seminar Nieuwe Tijd, een seminar dat inzicht biedt 
in de veranderende tijdgeest en dat wordt gegeven voor bedrijven en geïnteresseerden 
(www.moniqueleurink.nl). Naast alle astrologische interesses studeerde ze Engelse Taal en 
Letterkunde. 
 
    

26 januari 2011 26 januari 2011 26 januari 2011 26 januari 2011     
NicNicNicNicolaas de Jong olaas de Jong olaas de Jong olaas de Jong –––– Ontmoetingen met natuurwezens en landschapgenezing Ontmoetingen met natuurwezens en landschapgenezing Ontmoetingen met natuurwezens en landschapgenezing Ontmoetingen met natuurwezens en landschapgenezing    
 
In de lezing komen aan bod de ontmoeting met natuurwezens, de mogelijkheden hen waar te 
nemen met zang en boetseren, en hoe je hiermee helend kunt werken in de natuur en eigen 
leefomgeving. Dat geeft ook handvatten om aan zichzelf te kunnen werken. Onder natuurwezens 
wordt onder andere verstaan; gnomen, elfen, boomfaunen, nimfen, en vuursalamanders. De 
verhouding van hen met het energetische landschap, beheerd door een deva, een landschapsengel, 
komt aan bod. Er wordt niet alleen gesproken, maar ook spelenderwijze gewerkt om de wezens te 
kunnen beleven. Dit gebeurt met waarnemingen aan een bloeiende plant, en de deelnemers 



kunnen de natuurwezens eraan beleven door zich met improviserende zang hun hart voor hen te 
openen, om zo de waarnemingen te kunnen versterken. Nicolaas de Jong (Rotterdam 1956) heeft 
zich na zijn biologiestudie (kandidaatsniveau 1980) onder andere toegelegd op het helen van 
landschappen door met de natuurwezens te gaan werken. Dit kwam als vraag van hen, en hij heeft 
hier gaandeweg methoden voor uitgewerkt, die vooral in groepsverband het beste blijken te 
werken. Hij organiseert landschapsgenezings-projecten in Europa en de VS, waar hij vooral op 
geschonden plaatsen, zoals voormalige concentratiekampen en slagvelden genezingsmethoden 
toepast. Hij schrijft boeken over toegepaste astrologie/astrosofie, natuurwezens, nieuwe 
wetenschap en filosofie, schrijft en componeert muziek en muziektheaterspelen, gericht naar zijn 
zoektocht naar de klanken en ritmen van de sferenharmonie, waaraan hij jarenlang onderzoek 
heeft besteed. En hij geeft cursussen en opleidingen om de geestelijke vaardigheden van met name 
inspiratie en intuïtie te helpen ontwikkelen. Daarnaast maakt hij snaarinstrumenten vanuit de 
dierenriemsterren-beelden. www.runework.com 

 

 

 

 

 



Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterwoude 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:    

Stichting In-zicht te Joure                                             Stichting Innerlijk Besef te Assen 
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605               Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  

Email: post@in-zicht.nl                                                   Email: info@innerlijk-besef.nl   
Website: www.in-zicht.nl                                              Website:  www.innerlijk-besef.nl 

  
Stichting De Graancirkel te Steenwijk 
Info: Jeanette Bakker, tel: 0521-516048 

Email: stichting@stichtingdegraancirkel.nl 
Website: www.stichtingde graancirkel.nl 

 
 

 

Je bent zo druk, 

als je jezelf maakt. 

***************************************** 
                                                                        Loesje 

 


