AGENDA 2017.
Waarnemingen op Woensdagavondbijeenkomsten.
Aanvang: 20.00 uur: zaal open 19:30 uur.
Draag u er zorg voor om op tijd te zijn, dit om
onnodige verstoring te voorkomen.
Toegang: Openbaar.
Entree: € 5,00 voor niet leden, (exclusief consumptie)
Meditatieavonden Entree niet leden € 3,00 (exclusief
consumptie)

December
06-12-2017 Riet Schillemans

Psychometrie + foto`s van
levende mensen
13-12-2017 Tiny de Ruiter
Foto`s van overledenen.
20-12-2017 Deze avond is een besloten ledenavond.
27-12-2017 Geen avond

September
06-09-2017
13-09-2017
20-09-2017
27-09-2017

Ria Verhoeks
Foto`s van overledenen.
Geen avond
Willemien Tripplaar Psychometrie
Robert v.d. Willik Meditatieavond

2017 / 2018
________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Januari

Oktober

17-01-2018 Start nieuw seizoen.

04-10-2017
11-10-2017
18-10-2017
25-10-2017

_______________________________________________________________________________

Cora de Koning
Waarnemingen via Kracht vlinders
Geen avond
Monique van Haastrecht
Bloemen seance
Robert v.d. Willik
Meditatieavond

Door onvoorziene omstandigheden kunnen er afwijkingen ontstaan in het
programma.
Kijk voor de bijgewerkte agenda ook op
www.harmonia-utrecht.nl

______________________________________________________________

November
01-11-2017 Sonja Wijnkers
08-11-2017
15-11-2017
22-11-2017
29-11-2017

Allerzielen. 1 witte bloem en
foto van overleden persoon.

Geen avond
Gertien van de Gracht
Geen avond
Robert v.d. Willik

Psychometrie
Meditatieavond

_______________________________________

. PARKEREN.
Het parkeren in Utrecht is moeilijk geworden. Parkeren in de
binnenstad is een hele dure kwestie. Onze aanbeveling is dan
ook: Mocht u met de auto komen, parkeer uw auto dan buiten
de singels, gezien vanuit de Ambachtstraat, dat is goedkoper.
Een avondkaart nemen is dan het beste.
In de Maliebaan/Nachtegaalstraat is altijd wel een plaatsje. Het
is maar een klein stukje lopen. Natuurlijk kunt u ook komen met
het openbaarvervoer of met de fiets. De fiets e.d. kunt u achter
in de tuin neerzetten zodat hij veilig staat.

PROCEDURE BETREFFENDE HET LID WORDEN VAN
DE VERENIGING.
Indien u informatie hierover wilt, kunt u altijd bij één van de
bestuursleden van de afdeling terecht.

61e JAARGANG
September t/m december 2017
NEDERLANDSE VERENIGING VAN SPIRITUALISTEN

" HARMONIA "
Meditatieavonden: door Rob van der Willik.
Aanvang:
20.00 uur. (zaal open 19.30 uur).
Toegang:
Openbaar.
Entree niet leden € 3,00 (exclusief consumptie)

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

27-09-2017
25-10-2017
29-11-2017
27-12-2017 Geen avond

Meditatie is een proces dat u zich moet eigen maken; het is door de
gejaagdheid van ons bestaan immers onnatuurlijk geworden. Bijna
niemand gunt zich nog de tijd eens rustig te ontspannen, laat staan
om in te keren in zichzelf. De mens heeft geen affiniteit meer met
rust en stilte. Door de neiging tot overactiviteit houdt hij zichzelf
voortdurend gebonden, maar juist in stilte kan het meest waardevolle
van het leven tot hem komen: "liefde en scheppingskracht."
Wie weet, mogen wij u ook in de kring begroeten.
opgericht: 15 april 1897

