
Via Libra Nieuwsbrief

nr. 165 – 29 oktober 2018

Beste lezer,

Zoals gewoonlijk is er tijdens de herfst een verhoging van antroposofische activiteit waar
te nemen. En dus ook méér berichten voor deze nieuwsbrief!

W. Govaerts

Boekpresentatie & voordracht: Geen mens zonder God
Goddeloos zijn is tegenwoordig veel meer 'in' dan religieus zijn.
Vermaarde professoren zoals Etienne Vermeersch houden niet op
om religies in het algemeen en het christendom in het bijzonder
aan te vallen.
In zijn laatste boek toont Luc Vandecasteele aan hoe irrationeel
deze aanvallen vaak zijn en hoe een andere lezing van de bijbel
nieuwe en moderne vormen van religiositeit mogelijk maakt.
Tijdens deze lezing krijgen we hiervan een proeve. Uiteraard zal het
boek die avond ook te koop zijn.

• voordracht door Luc Vandecasteele
• datum: vrijdag 23 november 2018 om 20u
• plaats: De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen
• bijdrage: 8 euro
• gelieve vooraf aan te melden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
• organisatie: Antroposofie in Antwerpen, Via Libra & Waldorf 100

Jong Gestorvenen
Wie geconfronteerd wordt met het intense leed dat door de dood van een jonge mens
wordt opgeroepen; kan de sterke behoefte in zich voelen opkomen om een brug te slaan
tussen de zo smartelijke gescheiden wereld van levenden en die van de jong gestorvene.
De inzichten vanuit de antroposofie kunnen ertoe bijdragen dat deze verbinding tot stand
kan komen.
Deze gedenkstonde en voordracht (door Myriam Driesens) worden begeleid met euritmie
en harp.
• datum: zaterdag 3 november om 14u30
• plaats: zaal 'De Parel', Clemenspoort (voormalig Redemptoristenklooster), Overwale 3/1,
9000 Gent (een voetgangersstraatje van de Voskenslaan ter hoogte van huisnr. 56, op
250m van het St-Pietersstation)
• bijdrage: 10 euro – voor leden AViB en s tudenten: 8 euro – voor -18j: gratis

Media-educatie (voor ouders en pedagogen)

https://ymlpsend5.net/36b5cuqsbadaehumhagauhqaaaesje/click.php
mailto:initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be


Open avond voor ouders van jonge kinderen (tot 13 jaar)
rond media-educatie.
Eerst hebben kinderen high-touch nodig en pas later high-tech!
Waarom is dat zo?
Julia Kernbach zalspreken over media-educatie die afgestemd is op
de leeftijd van het kind. Zowel de analoge als de digitale variant
komen aan bod. Praktijkvoorbeelden maken duidelijk hoe
opvoeders, leraren, pedagogen en ouders kunnen bijdragen tot een
gezonde mediapedagogie en -educatie voor de kindertijd. Hoe
kunnen we een evenwicht vinden zodat we onze kinderen

kunnen helpen ontwikkelen tot gezonde volwassenen in deze gedigitaliseerde wereld?
 
over de spreker:
Julia Kernbach is coach in het team van Echt Dabei waarin ook prof. Paula Bleckmann van
de Alanus Hochschule inspirerend werkzaam is. Julia werkt in preventieprogramma's om
een kritische en risicovrije omgang met media te ontwikkelen. Zij gebruikt ook digitale en
analoge media in haar kunstcreaties
 
• datum: vrijdag 30 november, 20u
• plaats: De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
• spreker: Julia Kernbach
• voertaal: Engels
• bijdrage: 10,00 euro
• organisatie: Pedagogische Begeleidingsdienst van de steinerscholen
• info en contact: www.steinerscholen-pbd.be

 
Pleidooi voor een genereus Europa

 Eerstdaags verschijnt bij Ita Wegman Verlag in Zwitserland de
Duitstalige versie (Plädoyer für ein großzügiges Europa) van het boekje
Volkerenbevrijding door Mensen-bevrijding van Wilbert Lambrechts.
Generositeit is een begrip dat wel eens de ware sleutel zou kunnen
vormen tot de waarden van de zogenaamde Verlichting. Geen vrijheid,
gelijkheid en broederlijkheid zonder generositeit als eigenschap en
voorwaarde voor het menselijke. Alleen door generositeit te boefenen
leert men enerzijds zich terugtrekken om ruimte te maken voor de
schepping van de ander, anderzijds te schenken om te voldoen aan de
nood van de ander.

Zowel het Nederlandstalige als Duitstalige boekje is de geschreven versie van een
voordracht die Wilbert Lambrechts in de herfst van 2017 hield in Bazel (CH).
Voor de Duitstalige versie, zie de catalogus van de uitgeverij Ita Wegman.
De Nederlandstalige versie kost 10 euro en kan worden besteld bij Via Libra.

 
In the picture: Opengaande vergezichten van Margarete van den
Brink

ondertitel: als mensen sterven gaan
Als mensen met wie we nauw verbonden zijn sterven, kan hun weg naar
de dood ons belangrijke inzichten geven. Aan hen ervaren wij dat in ons
geestelijke krachten leven die de gebrekkig wordende lichamelijkheid
overstijgen en innerlijke wijsheid en liefde creëren. De blik en het
bewustzijn verruimen zich naar een andere werkelijkheid die na de dood
verder opengaat.
Aan de hand van waargebeurde levenssituaties en kennis vanuit de
geesteswetenschap laat de auteur zien hoe een dergelijk proces zich

voltrekt en hoe anderen daarbij behulpzaam kunnen zijn. Naast mooie en ontroerende
levensverhalen worden ook praktische inzichten gegeven die zowel in de professionele als
in de persoonlijke levenssfeer gebruikt kunnen worden in de begeleiding van mensen die
sterven gaan.
- uitgegeven bij: Adventum/Nearchus, 2018
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- verscheen eerder bij AnkhHermes
- het boek kost € 17,50 en kan besteld worden bij Via Libra

Kalender: overzicht van activiteiten
Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn
eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat
activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd
aan ons vragen ...

3 nov – Gent – Gedenkstonde voor alle gestorvenen. 'Jong gestorvenen',
14u30, voordracht door Myriam Driesens, De Parel, Clemenspoort, Overwale 3, 9000
Gent (nieuwe voetgangerszijstraat in de Voskenslaan, 250m achter het Sint-
Pietersstation)
5 nov – Mortsel – Avondcursus Geometrisch tekenen, met Hermelinde Laga, 7
avonden, info: www.hermelindelaga.com
7 nov – Maarkedal – Voeding voor de vier temperamenten, reeks van 4, telkens
van 19u tot 22u, ook op 14, 21 en 28 november, door Sigrid Dewaele, inschrijven:
vegkookacademie@telenet.be
8 nov – Berchem – Jongeren en gebruik van tabak, alcohol en andere drugs,
20u, voordracht door Fred Beekers, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
9 nov – Antwerpen – Emil Molt, oprichter van de eerste Waldorfschool in
Stuttgart, door Frans Lutters, 20u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
10 nov – Gent – Introductie in de antroposofische menskunde, 3
voormiddagen, info: www.steinerscholen-pbd.be
12 nov – Gent – Kwintenstemming in de kleuterklas, met Klaar Aerts, 3
namiddagen, info: www.steinerscholen.be
17 nov – Brugge – Filosofie der vrijheid, 10 tot 17u, met Mieke Mosmuller, Hof
van Watervliet, 0ude Burg 27, 8000 Brugge, info en inschr.: marie-
anne.paepe@skynet.be
17 nov – Brugge – Bazar, van 10u tot 20u, Steinerschool, Kasteellaan 40, 9000
Gent
22 nov – Brugge – De moderne betekenis van het Parcivalverhaal, 20u, door
Willem Nijssen, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge (Assebroek)
23 nov – Antwerpen – Geen mens zonder god, 20u, voordracht door Luc
Vandecasteele, Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen
24 nov – Hurtebise (prov Lux) – Cursus projectieve geometrie voor beginners,
tot 30 november, met Walter van Hove, info: louisahuybrechts@hotmail.com
29 nov – Brussel – Conference Organic Plant Breeding in Europe: Seed for
future food systems, 9u30, Representation of the State of North Rhine-Westphalia
to the European Union, Rue Montoyer 47, 1000 Brussel
30 nov – Wezemaal – Antroposofie en het bijen-organisme, 20u, voordracht
door Jan Saal, Centrum Molenmoes, Klein-Vlasselaar 14, 3111 Wezemaal, info en
aanmelding: vlaamse-bd-imkers@hotmail.be
30 nov – Berchem – Media-educatie (voor ouders en pedagogen), 20u, met
Julia Kernbach, info: www.steinerscholen-pbd.be
6 dec – Brugge – De ontwikkeling in de leeftijdsfase van 14 tot 21 jaar,
20u,voordracht door Nicola De Cono, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge
(Assebroek)
7 dec – Antwerpen – Poëzie- en muziekavond, verdere gegevens volgen
8 dec – Gent – Jihad van liefde, Mohamed El Bachiri in dialoog met Christine
Gruwez (in het Frans, met vertaling naar het Nederlands), 15u, zaal ‘De Parel’,
Clemenspoort (voormalig Redemptoristenklooster), Overwale 3/1, 9000 Gent
13 dec – Antwerpen – De twaalf heilige nachten, 20u, voordracht door Raphaël
Claessens, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge (Assebroek)
14 dec – Antwerpen – Mildheid. Het toekomstige laten oplichten, 20u,
voordracht door Christine Gruwez, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
14 dec – Lille – Kunst en karma, vrijdag 9u30 tot zondag 17u, met May
Oostvogels, info en inschr.: www.artobe.org

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website
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