
De Antroposofi sche Vereniging, Stichting Rozenkruis en de Theosofi sche 
Vereniging slaan de handen in één en organiseren een gezamenlijk 
symposion voor mensen die op de één of andere manier de muren 
proberen te slechten van het materialistische denken en die op zoek zijn 
naar een ander perspectief op het leven en de werkelijkheid.

De schepping is fundamenteel één, 

niet een verzameling van zaken, die 

al dan niet met elkaar verbonden 

zijn. Dit heeft twee gelijkwaardige 

aspecten: geest en stof. De een 

bestaat niet zonder de ander. Er is 

niets buiten deze eenheid. Is het niet 

de opdracht van de mens om zich 

daarvan bewust te worden?

Het programma biedt een combinatie 

van overdracht en interactie. Er is volop 

gelegenheid u te laven aan verhalen 

en inleidingen, maar evenzeer aan 

uitwisseling en interactie.

Voor aanmelden en meer informatie

Locatie  Antropia, Stationsweg 13

Driebergen-Rijsenburg

Datum zaterdag 3 september 2022

Programma 9.00 – 17.00 uur

Zaterdag 3 september 2022

Locatie Antropia

HET NIEUWE GOUD
Wegen naar de werkelijkheid

hetnieuwegoud.nl

Contact info@hetnieuwegoud.nl 

Locatie  Antropia, Stationsweg 13
 Driebergen-Rijsenburg
Datum  zaterdag 3 september 2022
Programma  9.00 – 17.00 uur

Toegangskaarten	 € 50,-

 
 
WELKOM!

Bent u iemand die vanuit een spiritueel, positief 
perspectief naar deze tijd en zijn grote uitdagingen 
wil kijken?
Bent u iemand die aanvoelt dat de mens zowel 
probleem als oplossing is, en dat deze tijd eerst en 
vooral om een innerlijke revolutie vraagt? 
Bent u iemand die deze omwenteling in zichzelf 
probeert te bewerkstelligen? 
Bent u iemand die geestverwanten zoekt, jong en 
oud die net als u tasten naar een zien met de ogen 
van de ziel en een begrijpen met het hart? 

Dán is het evenement ‘het nieuwe goud’ de dag 
voor u!

hetnieuwegoud.nl
Hier vindt u alle informatie over een bijzonder 
evenement dat wij op 3 september 2022 in 
Antropia te Driebergen-Zeist organiseren.

 
 HET NIEUWE GOUD
Wegen naar de werkelijkheid

De	Antroposofische	Vereniging,	Stichting	Rozenkruis	en	
de	Theosofische	Vereniging	slaan	de	handen	in	één	en	
organiseren	een	gezamenlijk	symposion	voor	mensen	
die	op	de	één	of	andere	manier	de	muren	proberen	
te	slechten	van	het	materialistische	denken	en	die	op	
zoek	zijn	naar	een	ander	perspectief	op	het	leven	en	de	
werkelijkheid.

De schepping is fundamenteel één, niet een verzameling 
van zaken, die al dan niet met elkaar verbonden zijn. Dit 
heeft twee gelijkwaardige aspecten: geest en stof. De 
een bestaat niet zonder de ander. Er is niets buiten deze 
eenheid. Is het niet de opdracht van de mens om zich 
daarvan bewust te worden?

Het programma biedt een combinatie van overdracht en 
interactie. Er is volop gelegenheid u te laven aan verhalen 
en inleidingen, maar evenzeer aan uitwisseling en interactie.

ZATERDAG	
3	SEPTEMBER	2022hetnieuwegoud.nl

Heerlijk!
Antropia verwent u deze dag met ambachtelijk bereide gerechten uit 
de biologische keuken.
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DAGPROGRAMMA
RUIMTE 10.00 – 11.20 11.40 – 12.40
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14.00 – 15.15 15.45 – 16.45

IONA
GROTE ZAAL

Welkom 
door Hannie te Grotenhuis  
en Pim Blomaard

“Samen	in	beweging	komen” 
door Gia van den Akker
Kunstenaar en euritmiste

“Wijsheids-tradities	als	basis	voor	
een	nieuw	moreel	kompas” 
door prof. Klaas van Egmond

Muziek

‘Transformatie	begint	in	je	zelf’
door Wendelijn van den Brul

Muziek

Van	goud	en	lapis	lazuli	–	 
over	de	Egyptische	mysteriën
door Corina Zuiderduin

en

De	actualiteit	van	de	 
Egyptische	wijsheid
door Jana Loose

Perzische	Mystiek 
door prof. Asghar Seyed-Gohrab

en

Soefisme	in	het	dagelijks	leven
door (naam volgt nog)

Panelgesprek 
er wordt ingegaan op actuele  
vragen van deze dag

met:

Désanne van Brederode
Peter Huijs
Wim Leys

Muziek

Oogst	van	de	dag	en	vooruitblik

Tot	besluit: 
Een korte overweging

OPAAL De	zielentaal	van	sprookjes
door Marianne de Nooij 

Vischwijven	–	De	geboorte	 
van	de	nieuwe	mens
door Ericka Voortman

AMETHIST De	waarde	van	rituelen
–	helpers	op	je	pad
door Alice Bouwland en 
Gert Jan van der Steen

Je	bestemming	vinden	– 
over	karma	en	reïncarnatie
door Thirza Ras, Faucon de Klyn 
en Jessica van der Sluis

AMMONIET Van	mens	tot	mens
gesprek in kleine groep 

door Mara van den Berg 
en Marian de Korte

Van	mens	tot	mens
gesprek in kleine groep 

door Mara van den Berg 
en Marian de Korte

CHRYSOCOLLA De	stem	van	de	ander	–	
oefenen	in	dialoog	en	luisteren

door Elizabeth Raven
en Victor Pierau

De	stem	van	de	ander	–	
oefenen	in	dialoog	en	luisteren

door Elizabeth Raven
en Victor Pierau

PYRIET Wetenschap	en	spiritualiteit	in	 
samenhang	-	over	de	evolutie
door Arie Bos

Wetenschap	en	spiritualiteit	in	 
samenhang	–	over	het	moreel	
kompas
Klaas van Egmond
Jesse Mulder

AGAAT Wat	kinderen	vragen	–	 
opgroeien	in	deze	tijd
Ankie Hettema
Rik ten Cate

Wat	kinderen	vragen	–	 
opgroeien	in	deze	tijd
Ankie Hettema
Rik ten Cate

TOURMALIJN Grenservaringen	en	spirituele	
ontwikkeling
door Hans Gerding
en Rico Sneller

Grenservaringen	en	spirituele	
ontwikkeling
door Hans Gerding
en Rico Sneller

TUINZAAL 1 Verhalen	om	mee	te	nemen	op	je	
innerlijke	pad:	de	Apocalypse	van	
Johannes
door Astrid van Zon
en Peter Huijs

De	Aarde	–	spiegel	van	onszelf
Kees Zoeteman 

TUINZAAL 2 Natuur	en	mens	–	de	natuur	in	jezelf	
en	jezelf	in	de	natuur	ontdekken
door Gia van den Akker
en David Borghouts

Verhalen	om	mee	te	nemen	op	 
je	innerlijke	pad:	Parcival
Benita Kleiberg

BUITEN Zoek	de	stilte	op	–	
het	landgoed	nodigt	je	uit

Natuurbeleving	–	
wandelend	jezelf	vernieuwen
Arita Baijens

FOYER Ruimte	voor	bezinning

Zitjes – Koffie – Boeken

Ruimte	voor	bezinning

Zitjes – Koffie – Boeken

Om alvast thuis wat te kunnen bepalen waar je wanneer naar toe gaat, 
hierbij het programma in een ‘blokkenschema’. Je kunt niet ‘boeken’; 
als een ruimte vol is, zoek je een andere workshop.

DE	MENS	ALS	OPLOSSING
Onze werkelijke aard 
 
Je ware aard is niet je brein. Je bent niet 
alleen je persoonlijkheid, kom er los van. Je 
emoties, angsten, begeertes of ervaringen – 
ze nemen alle ruimte in. Transformeer! Open 
die ruimte.  Ervaar, onderga dat je  in wezen 
één bent met de ander, de anderen. Open 
álle aspecten van jou als schepping – en je 
zult zien dat we ‘wij’ zijn. 
Dat is de kern van het werk van alle 
esoterische organisaties.

Een programma van,  
voor en met mensen die 
muren willen slechten
 
We zijn dus zoekers naar de onderliggende 
eenheid achter alle verschijnselen. Als je er 
iets van ervaart, of vermoedt, win je een 
nieuw perspectief op je leven en wordt je rol 
in interne en externe uitdagingen een heel 
andere: verbindend.
Daarom komen we op 3 september bijeen, 
mensen die op de één of andere manier klaar 
zijn met enkel materialistisch denken. Geef 
ons een ander, meer geestelijk perspectief op 
het leven en de werkelijkheid – het ís er!

HET IS MOGELIJK DAT ONDERDELEN VAN HET 
PROGRAMMA OF SPREKERS NOG WIJZIGEN.  
KIJK OP DE WEBSITE VOOR ACTUELE INFORMATIE.
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