
afdeling 

ALGEMENE INFORMATIE  
LOCATIE  
De avonden worden gehouden op locatie  
Stichting De Elleboog. Adres: Nieuw Schoonoord 2, 
6881 TV te Velp. Parkeren is gratis op het terrein.  
Arnhem CS – Velp, Bus: lijn 1 stopt voor de deur.  
Vanaf station Velp is het 300 meter lopen (recht 
tegenover de straat in, aan het eind links de 
Hoofdstraat in. Aan de rechterhand het gebouw 
Nieuw Schoonoord)  
 In het gebouw is roken niet toegestaan.  
 Geen alcoholhoudende dranken mee in de zaal.  
 Route: https://goo.gl/maps/hbvjAnNCeMCwTRnk8 

TIJD  
Aanvang avonden: 20:00 uur 
De elektronische buitendeur sluit exact om 20:00 uur.  
Na 20:00 uur geen toegang meer tot het gebouw.  
Dit uit veiligheidsoverwegingen voor de bewoners. 
Inloop vanaf 19:30 uur. Einde: ± 22:00 uur  
ENTREE openbare avonden 2023  
Leden en Kandidaat-leden: € 3,00 Niet-leden: € 10,00  
 
OPENBARE AVONDEN 
Met de openbare avonden hopen wij mensen een 
overtuiging te kunnen geven dat er een leven na dit 
leven is en dat "dood" slechts een "zijn" betekent in 
een andere, voor de meeste mensen onzichtbare, 
wereld.  
Spontane waarnemingen, door een medium 
rechtstreeks vanuit de zaal.  
Bewijs van leven na de stoffelijke dood. 
Psychometrie zijn waarnemingen aan de hand van 
foto's of voorwerpen van levenden, overledenen of 
zieken. U kunt dan één foto of voorwerp van een 
overledene, zieke of van uzelf neerleggen op de tafel. 
( 1 persoon op de foto) 
Bloemlezen zijn waarnemingen gedaan aan bloemen 
of planten. Op dergelijke avonden dient u zelf een 
bloemetje of plant mee te brengen. Laat de 
bloemen/plant alvorens ong. twee dagen in uw 
nabijheid / huis staan.  
Lezing Door het bijwonen van een lezing krijgt u een 
bredere kijk op diverse onderwerpen, die nauw 
verwant zijn aan het spiritualisme en/of andere 
fenomenen uit de paranormale wereld. 
 

LEDENAVONDEN 
Ziekendiensten voor Leden en Kandidaat-leden  
Tijdens de ziekendiensten proberen wij gedachten te 
bundelen en uit te stralen naar zieken en allen die deze 
extra kracht nodig hebben. Deze kracht wordt 
gevormd door meditatie, bijpassende muziek en het 
voorlezen van gedichten/teksten met een spirituele 
inhoud. 
Ontwikkelingsavonden  
voor Leden (tenzij anders aangegeven) 
Op deze avonden wordt er met een begeleidend 
medium aan de geestelijke en spirituele 
bewustwording gewerkt. Dit kan een lezing zijn of 
werken aan het vertrouwd raken met diverse 
paranormale fenomenen.  
 
LIDMAATSCHAP 
Alvorens u als lid ingeschreven kunt worden, dient u 
eerst kandidaat-lid te worden voor minimaal drie 
maanden. (min. leeftijd 16 jaar)  
Kosten 3 mnd. kandidaat lidmaatschap: € 15,00  
(éénmalige verlenging 3 maanden: € 10,00). Het 
bestuur gaat ervan uit dat de kandidaat minstens één 
healing / ziekendienst bezoekt.  
Kosten jaar-lidmaatschap Harmonia Arnhem:  
Leden: € 40,00; Huisgenootleden: € 26,00 
 
De lidmaatschapsgelden dienen vooruit te worden 
voldaan via bankoverschrijving, o.v.v. uw naam en 
contributiejaar. Op vertoon van een geldig 
lidmaatschapsbewijs kunt u tevens de avonden als lid 
de overige afdelingen van Harmonia bezoeken.  
Meer info vindt u op de website van Harmonia 
Nederland:   www.harmonia-nl.org 
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AGENDA OPENBARE AVONDEN 2022-2023 
Programmawijzigingen voorbehouden 
 
September 2022 
23  Psychometrie d.m.v. foto overledene,  

(1 pers. op foto) door Gertien vd Gracht. 
30  Bloemenlezen a.d.h.v. de meegebrachte 

bloemen via symbolen, door Keimpe Zwart. 
 
 
Oktober 2022 
14  Spontane waarnemingen rechtstreeks vanuit de 

zaal, na de pauze wat zich voordoet, 
door Janneke Leber en Frank Osinga. 

21  Psychometrie d.m.v. door Cora de Koning 
gemaakte karmaspiegeltjes. 

22   OPENDAG met diverse activiteiten en 
disciplines, door eigen leden. 

28  Allerzielenavond: Bloemenlezen a.d.h.v. door u  
meegebrachte bloemen, door Peter Coppens. 

 
 
November 2022 
11  Psychometrie a.d.h.v. foto’s van kinderen zowel 

in leven als overleden, door Ria Groothuijse. 
18  Healing / Meditatie avond met aandacht voor je 

zelf of iemand die kracht nodig heeft. 
25  Workshop / Lezing: Star Seeds, Sterren Zaad,  

door Cor van der Horst. 
 
 
December 2022 
02  Psychometrie Foto’s en voorwerpen, door 

Wilma ter Horst. 
09 Psychometrie en waarnemingen a.d.h.v. kaars 

op kandelaar, door Ria Verhoeks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 2023 
13  Spontane waarnemingen rechtstreeks vanuit de 

zaal door Helen Cornelissen & Loes Huisman. 
20  Psychometrie Foto’s/Voorwerpen van kinderen 

levend en overledenen, door Grada Kessels. 
27  Psychometrie met Levensinzichten a.d.h.v. 

voorwerpen (geen Foto’s), door Dinant Perotti. 
 
Februari 2023 
10    Psychometrie a.d.h.v. foto’s van mens en dier,  

door Guido Engel. 
17  Psychometrie a.d.h.v. boomschilderijtjes met 

zielsbeschrijving, door Yvonne van Heel.  
24  Spontane waarnemingen vanuit de zaal, bewijs van 

leven na de stoffelijke dood, door Diana English. 
 
Maart 2023 
10    Verrassingsavond met diverse disciplines, 

door Meriam van Zanten. 
17  Psychometrie a.d.h.v. door Cora de Koning 

gemaakte Krachtvlinders.  
24 Ledenvergadering. 
31 Spontane waarnemingen vanuit de zaal, bewijs van 

leven na de stoffelijke dood, door Ilse Velle. 
 
April 2023 
14  Healing / Meditatie avond met aandacht voor je 

zelf of iemand die kracht nodig heeft. 
21  Psychometrie d.m.v. foto overledene,  

(1 pers. op foto) door Gertien vd Gracht. 
28  Bloemenlezen a.d.h.v. door u meegebrachte 

bloemen, door Niek Visch. 
 
Mei 2023 
12  Psychometrie Foto’s/Voorwerpen van kinderen 

levend en overledenen, door Grada Kessels. 
26 Psychometrie a.d.h.v. foto’s van overledenen 

(1 pers. op foto), door Elly Slobbe. 
 
Juni 2023 
02  Spontane waarnemingen rechtstreeks vanuit de 

zaal, na de pauze wat zich voordoet, 
door Janneke Leber en Frank Osinga. 

09  Ontwikkelingsavond met diverse disciplines,  
door eigen leden. 

16  Bloemenlezen a.d.h.v. door u meegebrachte 
bloemen, door Ria Groothuijse. 

 
 
AGENDA LEDENAVONDEN 2022-2023 
Programmawijzigingen voorbehouden 
 
Healing/Ziekendiensten 
voor Leden en Kandidaat-leden (* = openbaar) 
16-09   Opening seizoen Healing / Ziekendienst.  
18 -11* Openbare Meditatie / Healing avond.  
12-05  Na de pauze Meditatie en/of Healing. 
 
Ledenvergadering 
voor Leden en Kandidaat-leden 
24-03  Ledenvergadering Voorjaar 2023 
 
Ontwikkelingsavond (* = openbaar) 
09-06* Openbare ontwikkelingsavond met diverse 

disciplines door eigen leden. 
 
Speciale avonden 
uitsluitend voor Leden (** aanmelden bij secretariaat) 
15-12** Kerstviering 2022 met introducés. 
23-06  Slotavond 2023, Installatie nieuwe leden. 

Oorkonde uitreiking jubilarissen,  
door Ria Verhoeks. 
Ontvangst nieuw programma. 

 
Openbaar 
25-06** Spirituele wandeling 2023 met wichelroede 

ter afsluiting van seizoen.  
 
Huiskamer-Ontmoetingsavonden 
voor Kandidaat-leden (** aanmelden bij secretariaat) 
06-12** Huiskamer-Ontmoetingsavond 2023  
25-04** Huiskamer-Ontmoetingsavond 2023 
 
 
SPIRITUELE ONTWIKKELINGSCURSUS 
    6 avonden voor Leden en niet-Leden.  
Data 2de helft 2023 op dinsdagen, groep C3, C4 

 
 C3:  12-09 | 26-09 | 10-10 | 24-10 | 07-11 | 21-11 
 C4:   19-09 | 03-10 | 17-10 |  31-10 | 14-11   | 28-11  

 
Opgeven via inschrijfformulier bij het secretariaat of  
op de avonden. Kosten (bij vooruitbetaling per bank  
te voldoen): Leden: € 80,00; Niet-leden: € 100,00  

Van de openbare bijeenkomsten worden CD 
opnames gemaakt. Ter plekke kunt u opnames 
bestellen à € 5,00  per cd, welke u op één van 
de volgende vrijdagavonden kunt afhalen. 
 
De cd’s blijven 3 maanden na bestelling 
beschikbaar. Aparte opnames zijn helaas niet 
toegestaan i.v.m. BUMA/Stemra. 


