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 Michaëlsviering Bewustzijn en geld 
 

 
  

  

  
 

 

 Leven na de dood Transparanten in kerstsfeer  

 

 

Steun het Studiecentrum voor Antroposofie in Zoetermeer! 
De afgelopen jaren waren ook voor ons studiecentrum door toedoen 
van de coronamaatregelen lastig en grillig. Dat bracht ook financiële 
consequenties met zich mee. We waren gedwongen duurdere 
(grotere) ruimtes te huren en er kwam ook minder publiek. Toch 
willen we nog steeds vasthouden aan een laagdrempelig beleid!  
 

Bent u bereid en in staat om het studiecentrum financieel te steunen, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  
NL39 ABNA 0463 9967 39 t.n.v.  Stichting Studiecentrum 
Antroposofie Zoetermeer. Alle bijdragen – groot of klein – worden 
zeer gewaardeerd! 



1. Michaëlsviering: Michaëls betekenis voor onze tijd 
Voordracht door Sebastiaan de Vries 
Wat betekent de aartsengel Michaël voor ons? Wat vraagt Michaël 
aan de mens? Zijn verjaardag valt op 29 september. Hoe hangt zijn 
wezen samen met het seizoen van de herfst? Wat betekent het dat 
Michaël optreedt als tijdsregent vanaf 1879? De avond eindigt met 
gesprek en uitwisseling. Sebastiaan de Vries studeerde filosofie. Hij 
is als docent verbonden aan de vrijeschool PABO in Hogeschool 
Leiden. 
Aanmelden: niet nodig 
Datum: dinsdagavond 20 september 2022 
Tijd: 20:15 – 22:00 uur 
Locatie: Vrijeschool Vuurvogel 
 
 
2. Bewustzijn en geld 

Voordracht door Bart Jan Krouwel 
Het fenomeen geld roept vrijwel constant de nodige vragen op. Wat 
is het? Wat moet je er mee? De afgelopen jaren, vooral door de 
financiële crisis, wordt er steeds meer technisch over gesproken, als 
een systeem. Als bezitter van geld lijkt het ook wel, dat je er zelf 
steeds minder over te zeggen hebt wat er mee gebeurt in de 
samenleving. Bart Jan Krouwel, voormalig bankier, probeert meer 
bewustzijn te krijgen voor de ethische aspecten van het fenomeen 
geld en wil daarover in gesprek. 
Aanmelden: niet nodig 
Datum: dinsdagavond 11 oktober 2022 
Tijd: 20:15 – 22:00 uur 
Locatie: Vrijeschool Vuurvogel 
  



3. Wat gebeurt er als je doodgaat? 
Voordracht door Hans Stolp 
Het is belangrijk om regelmatig in liefde stil te staan bij onze dierbare 
gestorvenen. Ons beperkte bewustzijn zorgt voor een scheiding van 
onze geliefden. Zij bevinden zich immers in een geestelijke wereld 
die voor het gewone bewustzijn niet waarneembaar is. Toch kunnen 
we een band voelen vanuit ons intuïtieve bewustzijn. Na de dood zien 
we onze dierbaren weer terug. Hans Stolp is pastor en auteur en 
heeft zich o.a.  gespecialiseerd in het esoterisch christendom.  
Aanmelden noodzakelijk (via info@stanzo.nl of 06-49365158) 
Datum: dinsdagavond 1 november 2022 
Tijd: 20:00 – 21:45 uur (zaal open om 19:00 uur) 
LET OP: aanvang eerder dan gebruikelijk 
Locatie: Kerkelijk Centrum de Oase 
Kosten: € 14,- 
 
 
4. Transparanten maken in de sfeer van Advent en Kerstmis. 
Workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese,  
kunstzinnig therapeuten 
In deze workshop leer je een ‘transparant’ te maken. Je knipt of 
scheurt uit speciaal gekleurd papier allerlei vormen. Die plak je op 
een speciale ondergrond van doorzichtig papier. Het voltooide 
transparant kun je voor een raam hangen. Het licht schijnt er 
doorheen en geeft een beetje het effect van glasvensters in een 
kathedraal. Uiteraard kan het transparant mee naar huis. Zo kom je 
in de stemming van het naderende Kerstfeest.  
Iedereen kan meedoen: ervaring is niet vereist. Indien nodig helpen 
we je op weg. 
Aanmelden noodzakelijk bij Anneke van Wensveen, (06-49365158, 
acvanwensveen@gmail.com) of Maaike Kroese (06-23209116) 
Datum: donderdagavond 15 december 2022 
Tijd: 20:00 – 21:30 uur (LET OP: aanvang eerder dan gebruikelijk) 
Locatie: Therapeuticum Aurum 
 
 
 
 



AGENDA 
 
1. Michaëlsviering: Michaëls betekenis voor onze tijd 
Voordracht door Sebastiaan de Vries 
Datum: dinsdag 20 september 2022 
Plaats: Vrijeschool Vuurvogel, Schansbos 5-6, 2716 GV Zoetermeer 
 
2. Bewustzijn en geld 
Voordracht door Bart Jan Krouwel 
Datum: dinsdag 11 oktober 2022 
Plaats: Vrijeschool Vuurvogel, Schansbos 5-6, 2716 GV Zoetermeer 
 

3. Wat gebeurt er als je doodgaat? 
Voordracht door Hans Stolp 
Datum: dinsdag 1 november 2022 
Plaats: Kerkelijk Centrum de Oase, Kerkenbos 8, 2715 RP Zoetermeer 
 

4. Transparanten maken in de sfeer van Advent en Kerstmis 
Workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese,  
kunstzinnig therapeuten  
Datum: donderdag 15 december 2022 
Plaats: Therapeuticum Aurum, Frits de Zwerverhove 1, 2717TP Zoetermeer 
 
 

Overige informatie [tenzij anders vermeld]: 
Tijd: 20:15 – 22:00 uur  
Kosten: € 10,- per avond (reductie mogelijk) 
Graag contant betalen, pinnen is niet mogelijk. 
 
 
RAADPLEEG VOORAF OOK ALTIJD ONZE WEBSITE voor de actuele informatie. 
Het komt soms voor dat een avond op korte termijn moet worden geannuleerd. 
Ook moet nog steeds rekening worden gehouden met de invloed van evt. 
coronamaatregelen. De locaties zijn heel divers, wees daarop bedacht! 
 
Voor verdere inlichtingen: 

• E-mail: info@stanzo.nl 
• Website: www.stanzo.nl 
• Anneke van Wensveen, telefoon: 06–49365158 

• Jelle van der Schuit, telefoon: 079–3211837 


