
 
Groep Le Chemin 

 

Verdiepingsweekeinde 2-4 oktober 2020  

 
Thema 

Wereld in Transformatie 

 
“Voorbij de sluier van de nacht, ligt de glimlach van een nieuw ochtendgloren” (vrije vertaling van Kahlil Gibran)  

 
De Covid-19 pandemie lijkt ons wereldbeeld overhoop gegooid te hebben. Vaste waarden worden vloeibaar. 
Het rakelt ongelijkheden op en versterkt de verdeeldheid, zowel tussen arm en rijk,  wit en zwart, zij die 
kunnen profiteren van de pandemie en zij die eraan ten onder gaan. De noodzaak de leefbaarheid van onze 

planeet voor de generaties die na ons komen te verhogen, schijnt naar de achtergrond te verdwijnen.  
Dialogen verdwijnen, discussies nemen toe, iedereen is op zoek naar waarheid. Thuis, op het werk, in de 
samenleving worden strepen getrokken. Ben je voor of ben je tegen? 
 

De rups geeft zijn identiteit op om te transformeren naar een vlinder. Hoe vindt zij haar weg daarin? Welke 
onzichtbare krachten ondersteunen haar daarbij?  
Wanneer de wereld om ons heen transformeert, dan transformeren wij mee, gewild of ongewild.  

Als vrijmetselaar, weefster of anderszins ingewijde stel ik mij de vraag wat mijn rol hierin kan zijn. Welke eigen 
verantwoordelijkheid wil ik voor mijzelf hierin nemen? Ben ik bereid die te delen met mijn zusters en broeders 
in openheid en vertrouwen? 
Vind ik wellicht een weg om een gezamenlijke transformatie te bereiken? Ee n die bijdraagt aan meer 

wederzijds begrip, die bijdraagt aan een betere wereld? Ben ik bereid mijn huidige identiteit op te geven voor 
een nieuwe als bijdrage aan mijzelf en voor een betere wereld? 
 
Met deze vragen als insteek, starten wij ons verdiepingsweekend 2020. Middels een nieuw geschreven rituaal 

en de bekende Le Chemin interactieve aanpak, willen we ons individueel en gezamenlijk verdiepen in wie wij 
zijn en hoe wij zouden kunnen bijdragen aan onze samenleving. 
 

• Locatie:  Woudschoten, Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist 

• Kosten indicatie: € 275 pp all-in (en volgens RIVM anti Corona maatregelen) 

• Wilt u ons laten weten of u deel wilt nemen: ja zeker / misschien weet nog niet / nee zeker niet ?  

Stuur svp een mailbericht naar groeplechemin@gmail.com  

Onder vermelding van uw voor- en achternaam en vermelding van uw loge( indien van toepassing)    
 

Ons verzoek om u definitief aan te melden volgt later, mede afhankelijk van de corona ontwikkeling. 

Wij zien ernaar uit om met elkaar te werken 
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