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Door de onzekerheid hoe de samenleving er in de komende tijd uit zal zien en welke
maatregelen er dan nog van kracht zullen zijn om het Covid-19 virus ‘onder de duim te
houden’ verschijnt deze tweede nieuwsbrief later dan aanvankelijk de bedoeling was.
Afgelopen week hebben we definitief het besluit genomen om de geplande
zondagmiddag dit voorjaar/zomer waarin het boek <De spirituele betekenis van
vergeving> centraal zou staan te verschuiven naar een zondagmiddag in het komende
najaar.
Maar in de allereerste plaats willen we terugblikken op onze eerste openbare activiteit
die op 15 december jl. plaatsvond in het Elisabeth Vreedehuis en waarin het boek <De
mensheidsrepresentant> van Sergej O. Prokofieff centraal stond. Er werden twee
voordrachten gehouden: Mario Mathijssen gaf in vogelperspectief een overzicht van het
boek, vervolgens ging Jelle van der Schuit in op het middelste en zeer belangwekkende
hoofdstuk ‘De etherisering van het bloed’. We waren blij verrast dat zovelen de weg
naar het Elisabeth Vreedehuis gevonden hadden! In totaal telden we rond de vijftig
toehoorders, waarmee de concertzaal op de eerste verdieping van het Elisabeth
Vreedehuis mooi gevuld was. Als opmaat en als naklank speelde Jelle van der Schuit op
de vleugel een stuk van Bach.
Inmiddels is er ook al enig vertaalwerk gedaan. Een prachtige recensie van Peter Selg
over het boekje <Waarom wordt men lid van de Antroposofische Vereniging> staat
inmiddels op de website. Evenals het voorwoord dat Sophia Feinberg, de moeder van
Sergej, schreef in de grote gedichtenbundel <Het mystieke vuur van een brandende ziel>
van Prokofieff, dat in 2012 in het Russisch verscheen.
Een artikel van Ralf Gleide over de vorming van etherhart in relatie met Prokofieff is
vanwege de esoterische inhoud niet als artikel op onze site geplaatst maar is als een
kleine brochure gedrukt. Het zal te koop worden aangeboden als straks onze openbare
activiteiten weer beginnen. Het boekje zal te koop zijn voor € 5,00. Per verkocht
exemplaar komt € 1,75 ten goede aan de Stichting Sergej O. Prokofieff.
De stichting heeft besloten om zich ook te gaan richten op het uitbrengen van nieuwe
vertalingen van nog niet in het Nederlands verschenen werken van Prokofieff. Het
eerste project in dit verband is de vertaling van het boekje <Het raadsel van het
menselijk ik> dat in 2010 is verschenen. Het Verlag am Goetheanum heeft zijn
goedkeuring verleend aan dit project. Jelle van der Schuit heeft de vertaling ter hand
genomen. Momenteel wordt nog onderzocht hoe en bij welke uitgever we dit boek
kunnen uitbrengen. Hierbij zal in ieder geval te rade worden gegaan bij uitgever Perun
Boeken.
Om echter zoveel mogelijk de werken van Prokofieff voor een groter publiek
toegankelijk te maken, blijft het organiseren van bijeenkomsten een centrale activiteit.
We streven ernaar deze evenementen zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Het meerjarenplan, waarin al in de eerste Nieuwsbrief gewag van werd gemaakt,
voorziet de volgende mogelijkheden:
- Middag met voordrachten over <De spirituele betekenis van vergeving>.
- Boekpresentatie met voordrachten over <Het raadsel van het menselijk ik>
- Een studiedag over <De grondvesting van de nieuwe mysteriën>. De bedoeling is om
op deze dag te onderzoeken of een studiegroep kan worden gevormd.
- Middag voor deelnemers aan de Esoterische Leergang (eerste klas) met
voordrachten over het tweede boek dat Prokofieff hieraan heeft gewijd
- Middag met voordrachten over <De twaalf heilige nachten>
- Studiedag over de <Michaël Mysteriën>.
Tevens is besloten om deze activiteiten op verschillende plaatsen van het land te laten
plaatsvinden. Zo is besloten de middag over <De spirituele betekenis van vergeving> in
het J. van Dam Huis te Haarlem te houden, zoals gezegd ergens in het najaar.
De sterfdag van Sergej O. Prokofieff op 26 juli willen we deze zomer – vanwege de
huidige coronacrisis – in besloten kring vieren. Volgend jaar hopen we een viering in
grotere kring te kunnen laten plaatsvinden, dan is het namelijk zeven jaar geleden dat
Sergej overleed, reden te meer om er dan wat uitgebreider bij stil te willen staan!
Zodra er meer bekend is over concrete gegevens voor onze activiteiten, zullen we dat
laten weten! Voorlopig moeten eerst afwachten hoe Nederland uit de crisis komt.
Wij wensen jullie een mooie zomer in goede gezondheid toe!
Het bestuur

