Persbericht

10 september open dag vrijmetselarij in logegebouw in de
Potgieterstraat

Gemengde loge verrijkt het
spirituele leven in Eindhoven
Caleidoscoop is een nieuwe loge in Eindhoven in het kader van de gemengde vrijmetselarij. De loge is
met ingang van 3 september actief. Caleidoscoop werkt vanuit de maconnieke traditie van de
internationale broederschap Le Droit Humain. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers. De
vier mannenloges (Licht en Vrijheid, Rosa Alba, Het Derde Licht en De Vier Jaargetijden) in Eindhoven
houden open dag. Ze doen dat samen met Caleidoscoop én de loge voor vrouwen Het Elfde Licht van
de Orde van Weefsters.
De open dag vindt plaats op zaterdag 10 september. Belangstellenden zijn vanaf 11.00 uur welkom in
het logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. De dag duurt tot 16.00 uur. Leden van alle
loges zijn aanwezig om uitleg te geven over het doel van de vrijmetselarij: ‘Verbeter de wereld, begin
bij je jezelf. Je leeft in een wereld samen met anderen. Geven maakt de wereld beter’. Symbolen en
rituelen ondersteunen vrijmetselaren bij hun zelfontplooiing.
Vrijmetselaren noemen elkaar broeder of zuster. Zij staan voor gelijkwaardigheid van alle mensen,
voor ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, en voor ieders persoonlijke
verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten. Wèl in relatie tot en in harmonie met de
zichtbare en onzichtbare wereld om hem (of haar) heen. Daar is niets geheims of geheimzinnigs aan.
De mystiek betreft vooral de rituelen die betekenis geven aan de ontplooiing van de leden.
De vrijmetselarij loges in Eindhoven beschouwt de vestiging van een gemengde loge in de stad als
een verrijking voor het spirituele leven in Zuidoost-Brabant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Jeuken voor de vier Eindhovense
mannenloges, 06-51933196; Paul Baats voor Loge Caleidoscoop, 06-20004575, en Koos de Lange van
Loge Het Elfde Licht, 06-12429958.

