


Beste vrienden van Stichting Rozenkruis,

Wij hopen van harte dat het u en de uwen goed gaat! Wat is het alweer lang geleden dat we 

elkaar op Renova konden ontmoeten. Toch bent u nooit weggeweest in onze gedachten. En in de 

afgelopen maanden hebben we plannen gesmeed voor feestelijke dagen die weer komen gaan.

Rest ons alleen nog u te zeggen: houd onze website in de gaten voor nadere 

informatie. Met hartelijke groet en de innige wens om elkaar gauw weer op 

Renova te zien, namens allen die de symposia mede mogelijk maken,

Hannie te Grotenhuis & Peter Huijs

ZATERDAG 26 JUNI 

In juni nemen we muziek en 

lezingen op, die u vanaf zaterdag 

26 juni aanstaande op onze web-

site kunt vinden en beluisteren. 

Onder de titel ‘Plaatsen waar de 

geest waait – Innerlijk christendom 

in hoopvolle tijden’ wordt ‘hemelse’ 

muziek ten gehore gebracht en 

zullen Désanne van Brederode, 

Dick van Niekerk, Eite Kolthoff, 

Mirjam Duivenvoorden en 

Peter Huijs hun licht laten 

schijnen op innerlijk christen-

dom – door de tijden heen, nu 

en in onszelf. Lees voor meer 

informatie over het symposion 

de bijgevoegde brochure

ZATERDAG 19 JUNI 

En dat is nog niet alles. Want 

op zaterdag 19 juni kunt u vanaf 

10.30 uur alvast een ‘voorproefje’ 

nemen, door dan de korte film 

van Bobbie Fay Brandsen te 

bekijken waarin dit symposion 

wordt ingeleid. Extra verheugend 

is dat Mirjam Duivenvoorden 

en Peter Huijs onlangs samen 

een boek hebben uitgebracht – 

‘Plaatsen waar de geest waait. 

De Sabarthez als spiegel van de 

mensheid’. De goede verstaander 

weet nu dat hierbij ook verwezen 

wordt naar de Katharen en hun 

‘kerk van de liefde’. 

Mocht u benieuwd zijn naar 

dit boek, neem dan een kijkje 

op www.rozekruispers.com’. 

ZONDAG 17 OKTOBER 

Verder hopen we u op 

zondag 17 oktober weer op 

Renova te kunnen ontvangen 

voor een symposion over ‘Tijd 

en Eeuwigheid’, dat we samen 

met het Bijbels Museum zullen 

organiseren. Sprekers afkomstig 

uit verschillende spirituele 

stromingen gaan in op dit thema, 

we beluisteren gedichten van 

onder meer de stadsdichter van 

Amsterdam, Gershwin Bonevacia, 

en natuurlijk klinkt er volop 

muziek.

stichtingrozenkruis.nl


