
         
 

N i e u w s b r i e f 
3e jaargang, nummer 1, augustus 2005 

Info: Froukje van der Zwaag  0519-29 76 41 
               Website: stichting-wijzer.nl     Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl 
 
Lieve mensen, 
 
Eerst even dit ….  Met Liefde en enthousiasme ben ik gestart met de nieuwsbrief in 2003.  
De belangstelling om de nieuwsbrief te ontvangen is erg toegenomen. In mijn leven hebben 
zich dingen voorgedaan die mij genoodzaakt hebben eens serieus naar mezelf te kijken, maar 
vooral om mezelf serieus te nemen. Mijn besluit om deze taak over te dragen stond ineens vast. 
Brit Janssen gaat deze klus van mij overnemen. Heel fijn. Ik wens Brit veel succes.  
 
Ik wens alle lezers van de Nieuwsbrief en alle bezoekers van de lezingen van Stichting Wijzer 
veel plezier, bezinning, Liefde en spiritualiteit. 
Oan’t sjen en bedankt voor uw aandacht.   
Vanaf nu gaat Brit u informeren over het wel en wee van de Stichting Wijzer.  
Janny Veldema.  
 
Janny,  bedankt voor de introductie en je toelichting wat betreft je besluit om te stoppen met 
het schrijven van de nieuwsbrief. Het introduceren van de nieuwsbrief was een belangrijke 
stap in de ontwikkeling van de stichting. Dit wordt zeker bevestigd door het feit dat er nu al 
ruim 300 mensen op de lijst staan om twee keer per jaar het nieuws van de stichting te 
ontvangen. Bij deze  willen wij jou van harte bedanken voor je inzet en je liefdevolle inbreng 
bij de stichting.  
Dankzij het werk van alle vrijwilligers kan de stichting terugkijken op een geslaagd seizoen 
met boeiende en inspirerende lezingen. Het bestuur wil iedereen van harte bedanken en wij 
hopen ook het komende seizoen op een fijne samenwerking .  
Verder wil ik u graag nog aan Aaltje Hoekstra voorstellen. Zij heeft vanaf maart 2005 de taak 
op zich genomen de verslagen te verzorgen en daar zijn wij heel blij mee. Aaltje, van harte 
welkom bij de stichting en heel erg bedankt voor je inzet.  
Wat betreft het komende seizoen hopen wij u als luisterend publiek weer talrijk te mogen 
begroeten om samen te genieten van de verschillende lezingen en met elkaar in gesprek te 
komen over de uiteenlopende onderwerpen. 
Graag tot ziens,  
Brit Janssen 

WijzeR S t i c h t i n g  

Voor spirituele groei en bewustwording 



Onze grootste angst is niet dat we 

onvolmaakt zijn; 

Onze grootste angst is dat we 

mateloos krachtig zijn 

Het is ons licht, niet onze schaduw 

die ons het meest beangstigt. 

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. 

Er is niets verlichts aan je klein te maken, 

opdat anderen zich bij jou niet onzeker voelen. 

Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen, 

dat is niet aan enkelen voorbehouden. 

Als wij van onze angst bevrijdt zijn, 

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf de ander. 

                                                                                                                                                Nelson Mandela 1994 

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij 
zijn er blij mee en hopen U ook, zodat u weer mee gaat genieten.  

•   Reservering: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-29 76 41 of  
Email: stwijzer@stichting~wijzer.nl en Info Website:    www.Stichting~Wijzer.nl      

•    De entreekaarten kosten ook dit jaar €7,50.   
•    Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.   
•    Locatie: De IJsherberg in Dokkum, Harddraverspark 1  
U waardeert onze activiteiten en wilt ons graag steunen. U kunt donateur worden voor 

€25,-- per persoon per jaar of voor €42,50 per gezin per jaar.  
Als donateur krijgt u €2,-- korting op de toegangsprijs per persoon.  
Opgave hiervoor kan alleen schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te 
sturen naar: Fokje Wedzinga, J.G.M.Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ja, ik wil graag de activiteiten van Stichting Wijzer ondersteunen en donateur worden.  
Naam(Namen)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
PC en Woonplaats   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

U maakt  €25,--  (resp. €42,50) over op bankrekening 36.22.35.341 t.n.v. Stichting 
Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Bij voorbaat dank.



Het programma van de Stichting WIJZER  voor de lezingen t/m januari 2006 
======================================================= 
 woensdag                spreker                                              thema  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
28 september Daan Akkerman Ondergang en herrijzenis van Atlantis, 
    een mysterie? 
26 oktober Marian van den Beuken Hooggevoeligheid is een gave 
23 november Lenne Gieles De Thuisreis 
25 januari Roelof Tichelaar Omgang met Gods Geestenwereld 
  
Omschrijving van de eerste vier lezingen:  

 28 september Daan Akkerman - Ondergang en herrijzenis van Atlantis, een 
mysterie? 

Dit boeiende thema verhaalt over de ontstaansperiode en de ondergang van Atlantis en in het 
nieuwe tijdperk, “Aquarius”, over de herrijzenis van Atlantis.  
Daan Akkerman heeft als medium samen met het Esoterisch Genootschap van de Kring van 
Verbondenen, in vele trancesessies honderden vragen gesteld over Atlantis. 26.000 jaar 
geleden ging Atlantis ten onder. Dit kosmische jaar, van 26.000 aardse jaren, wordt nu 
afgesloten. We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid.  
Door de lichtwezens van de Witte Broederschap en de Meester Lanto zijn er zoveel 
diepgaande antwoorden gegeven, dat we met recht kunnen zeggen dat deze lezing een diep en 
verhelderend inzicht geeft op de ondergang en herrijzenis van Atlantis. Wij raden u zeker aan 
deze speciale lezing te bezoeken. 

Daan Akkerman (1957) uit Westerlee, Groningen, is paragnost, hypnotherapeut, homeopaat 
en auroloog en heeft een praktijk voor alternatieve en spirituele geneeswijzen. Als kind was 
Daan reeds paranormaal begaafd en heeft dit uit kunnen werken tot een functioneren als 
alternatief/spiritueel therapeut en trancemedium. 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: 
Voor de lezing van Marian van den Beuken vragen wij even uw 

speciale aandacht.    

Alléén voor deze lezing 
RESERVERINGEN 

 bij Brit Janssen Tel: 0511-408833 
 

I.V.M. VERWACHTE DRUKTE VRAGEN WIJ U ZEER TIJDIG TE RESERVEREN 



26 oktober Marian van den Beuken - Hooggevoeligheid is een gave. 

Ieder mens is gevoelig. Die gevoeligheid wordt vaak beschouwd als zwakte. Mensen die 
extreem gevoelig zijn voor drukte, geluid, stress en emoties van anderen, weten daar alles van. 
Als je die gevoeligheid echter accepteert, respecteert en beschermt, kun je haar leren 
hanteren als een verfijnd instrument. Dan blijkt er in het kwetsbare een kostbare kracht te 
schuilen: de kracht van je eigen natuur.  
Een op de vijf mensen is hooggevoelig. Een op de vijf mensen heeft speciale antennes om 
subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving te registreren. Het is een gave waardoor zij 
meer en intenser waarnemen dan anderen, gevaren eerder signaleren, eerder voelen waar iets 
niet klopt, sneller weten waar mensen in hun omgeving behoefte aan hebben Zij hebben een 
zeer sterke intuïtie waardoor zij snel bepaalde kennis verwerven waar anderen langdurig naar 
moeten zoeken. Deze gave is voor henzelf, voor hun omgeving en voor de maatschappij van 
onschatbaar belang. 

Marian van den Beuken is schrijver, coach en bewustzijnstrainer. Ze kent hooggevoeligheid 
vanuit haar eigen ervaring en vanuit haar werk. Ze geeft een nieuwsbrief over dit onderwerp 
uit op Internet en schreef de succesvolle ankertjes: Hooggevoeligheid als uitdaging en 
Hooggevoeligheid als levenskunst. Hooggevoeligheid als kracht is in het voorjaar van 2005 
verschenen. Meer informatie op www.gevoeligheidalskracht.nl. 
 

23 november Lenne Gieles - De Thuisreis 

Soms komt ineens het besef op dat je dichterbij jezelf wilt komen. Op dat moment ontstaat er in 
jou een groeiend verlangen om jezelf volledig te ontvouwen. Om zó dichtbij je ware natuur te 
zijn, dat je kunt ervaren dat JIJ het bent. Als je aan dit verlangen gehoor geeft en haar - met 
aandacht - gaat volgen, zal er een nieuw soort geluk in je opstaan. Dat is niet het gebruikelijke 
geluk dat tijdelijk is en dat zich afwisselt met teleurstelling, verdriet en pijn - nee, het is een 
diepe, constante en intieme vreugde die dichtbij jezelf staat en die niet afhankelijk is van 
omstandigheden in de buitenwereld. Het is verbonden met weten wie je bent. Als je hier 
contact mee maakt, wordt duidelijk dat het een innerlijk keuzemoment is om je te richten op 
dat wat je bent. Dan komt er direct een antwoord van binnenuit: een voelbare aanwezigheid, 
een dragende energie die je volledig doorstroomt als leven. Dat is Thuis-Zijn.  
In haar lezing over De Thuisreis zal zal Lenne ingaan op de terugkeer en het draaipunt, de 
thuisreis zelf en het thuis-zijn. Er worden poorten aangereikt die de toehoorder niet alleen 
dichterbij zichzelf kunnen brengen, maar ook bij het volle potentieel van zijn of haar ziel. Zij 
gebruikt hierbij de methode van 'het direct ervaren', die je door de lagen van afweer heen, bij 
je essentie kan brengen. Dit proces gaat gepaard met het één voor één loslaten van allerhande 
illusies en identificaties. Het is niet een éénmalig ontwaken, maar een niet eindigend proces 
omdat je niet dichterbij 'iets' komt, maar dichterbij 'niet-iets'. Het 'niet-iets' zal zich langzaam 
maar zeker ontvouwen wanneer je stopt met het eenzijdig gericht zijn op 'iets'. Het is het 
bewustzijn zelf, een veld van nieuwe mogelijkheden dat zich voor je zal openen. 

Lenne Gieles: sinds 1985 werkt zij met het doorgeven van spirituele inzichten en het opleiden 
van studenten aan de Academie voor Transformatiewerk in Havelte. Zij ontwikkelde een 
eigen methode, die voor gebruik in de opleiding is vastgelegd in de Handleiding voor 
Essentie-Coaching.  
Essentie-Coaching is een eenvoudige en krachtige weg naar het direct ervaren van het 



innerlijke Zelf. Het is een methode om op subtiel niveau te kunnen werken met dat wat zichzelf 
ontvouwt nog voordat het zichtbaar is of zich gemanifesteerd heeft. Op deze manier kan het 
inwonend gewaarzijn bij de ander gewekt worden, zodat deze van binnenuit tot 'weten' komt. 
Lenne is medeoprichtster van de Academie voor Transformatiewerk en aangesloten bij de 
RING (A-lid). Behalve een privé praktijk, geeft zij spirituele verdiepingsdagen onder de titel 
De Thuisreis en bied ze een jaartraining aan in Essentie-Coaching voor therapeuten. 
Daarnaast geeft zij supervisie aan individuele personen en kleine groepen. 
 

25 januari Roelof Tichelaar - Omgang met Gods Geestenwereld 

We leven in een tijd waarin er weer meer ruimte ontstaat voor de verbinding met de 
geestelijke wereld. Dit is iets wat altijd al bij het oorspronkelijke Christendom heeft gehoord, 
maar wat door het verharde verstandsdenken door de eeuwen heen aan ruimte heeft moeten 
inboeten.  
Johannes Greber (1876-1944), een Rooms-katholieke priester, mocht - geleid en geïnspireerd 
door de geestelijke wereld - de oorspronkelijke spirituele boodschap die Christus ons gebracht 
heeft, weer aan het licht brengen. Nog steeds is zijn boek ‘Omgang met Gods geestenwereld’ 
uiterst actueel.  
Roelof Tichelaar kreeg vanuit de geestelijke wereld de opdracht om dit belangrijke werk van 
Greber op een nieuwe manier, aan onze tijd en aan de huidige ontwikkeling aangepast, onder 
de aandacht te brengen. In deze lezing vertelt Roelof Tichelaar zowel over de ervaringen van 
Greber en over diens vertaling van het Nieuwe Testament, als over zijn eigen ervaringen met 
de geestelijke wereld. Het zijn deze persoonlijke ervaringen die de bevestiging zijn van een 
visioen uit 1988. 

Roelof Tichelaar voert een praktijk voor geestelijke bewustwording, levensvragen en 
bevrijding, is auteur en hoofdredacteur van het kwartaalblad voor spirituele bewustwording 
‘Verwachting’ en geeft lezingen over christelijke spiritualiteit. (voor meer informatie op het 
Internet, zie: www.roeloftichelaar.nl)  
 

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:  

Stichting In-zicht te Heerenveen                       Stichting Innerlijk Besef te Assen 
Info: Paul Caron, tel:058-215 31 14                           Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  
Email: post@in-zicht.nl                                                     Email: info@innerlijk-besef.nl   
Website: www.in-zicht.nl                                                Website:  www.innerlijk-besef.nl   
  
Stichting De Cirkel te Steenwijk                        Stichting Love te Sauwerd (Gr.)  
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27                Info: Paulien Seinen, tel. 0595-48 70 24  
           Kitty Hengst,     tel: 0521-34 19 20                Email: info@stichtinglove.nl   
                                                                                                          Website: www.stichtinglove.nl    

Stichting Seventh Sense te Sneek                      Stichting De Eenhoorn te Sneek  
Info: Yteke Woodrow tel: 0515-41 99 63             Info: Herma Hooft tel: 0515-43 33 61  
Email: yteke.woodrow@home.nl                                Email: info@eenhoorn-sneek.nl  
Website : www.seventhsense.info                               Website: www.eenhoorn-sneek.nl   


