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Lieve mensen, 
 
Met de entree van een reeds veel besproken jaar wens ik jullie allemaal een bijzonder, fijn, vrolijk, en 
gezond 2012. 
  
Tot en met mei staan er nog vijf lezingen op het programma.  
Iris Barkhuysen presenteert op 25 januari haar lezing: Belicht de Diamant in jezelf, Licht op 2012. 
  
Maya-kenner Peter Toonen komt op 22 februari en vervangt daarmee de lezing van Marco Koers. 
Marco Koers heeft de lezing, vanwege persoonlijke omstandigheden, jammer genoeg moeten annuleren 
 
Op 28 maart is onze volgende lezing, dan komt Marian Schweitzer met het onderwerp: 
“Ascentie tot in het Hart van Al Dat Is”.  
 
Erik van Zuydam, voor velen een niet onbekende naam, geeft op 25 april een lezing naar aanleiding van 
zijn boek “De ontdekking van het NU”.  
 
Ook benieuwd naar “Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie”, kom dan naar de lezing van 
Dik Stukkien op 23 mei.  
 
Graag zie ik jullie weer bij onze lezingen. 
Liefs en van harte tot ziens. 
 
Froukje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alles is goed en perfect zoals het is. 

Ben je niet tevreden met je huidige leven:  
kies opnieuw. 

 
We ontdekken onze oneindige scheppingskracht,  

en leren een hemel op aarde te brengen. 
 

We worden wakker uit onze eeuwenlange slaap,  
en herinneren ons wie we werkelijk zijn: 

eeuwige, zuivere Geesten van Liefde en wijsheid, 
Licht vibrerend in Licht. 

                                                                                                      Glenn Clark 
De Nije Warf 



Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats. 
 
Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij 
mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de 
nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met mei.             
 

•   Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
       of per Email:  stwijzer@stichting-wijzer.nl  Website:  www.stichting-wijzer.nl       
•   De entreekaarten kosten € 9,00 en voor donateurs € 7,00 per persoon. 
•   Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.   
•   Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.  
•   Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor        

        aanmelden via www.stichting-wijzer.nl       
 
Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor  
€ 25,00 per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar.  Als donateur krijgt u per persoon € 2,00 
korting op de toegangsprijs.   

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar: 

Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen 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. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij 
voorbaat hartelijk bedanken.  
 
   

Het programma van de Stichting WijzeR  voor de lezingen t.m. mei 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 woensdag               spreker                                             thema  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
25 januari                Iris Barkhuysen                       Belicht de Diamant in jezelf, licht op 2012. 
                                                                                              
22 februari                                                    Peter Toonen                              Nieuwe ronde, Nieuwe kansen.                                            
 
28 maart                                                            Marian Schweitzer                 Ascentie tot in het Hart van Al Dat Is. 
 
25 april                     Erik van Zuydam                    De ontdekking van het NU.      
                                                                                                                               
23 mei                       Dik Stukkien                              Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie.                        
                                        

                                                                  



Omschrijving van de lezingen tot en Omschrijving van de lezingen tot en Omschrijving van de lezingen tot en Omschrijving van de lezingen tot en met mei.met mei.met mei.met mei.    
    

25 januari          Iris Barkhuysen 25 januari          Iris Barkhuysen 25 januari          Iris Barkhuysen 25 januari          Iris Barkhuysen –––– Belicht de Diamant in jezelf,  Belicht de Diamant in jezelf,  Belicht de Diamant in jezelf,  Belicht de Diamant in jezelf, Licht op 2012Licht op 2012Licht op 2012Licht op 2012    
 

Het Diamant Licht biedt een bijzondere blik op de zoektocht naar de waarheid in onszelf en de 
wereld waarin we leven. Het helpt ons herinneren dat we wezens zijn van Liefde, Licht en Kracht. 
De realisatie van deze perfectie is al sluimerend aanwezig, in afwachting van ons ontwaken. Iris 
heeft jaren van persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt waarbij de boodschap van het Diamant 
Licht centraal is komen te staan. In haar onderzoek van de afgelopen jaren heeft zij specifieke 
informatie ontvangen over: het Diamant Licht en bewustzijn, de vrouwelijke Merkaba, en de 
Diamant Licht Energie. Het woord Merkaba(h) komt uit het oude Egypte, maar vind je ook terug in 
het joodse geloof en de Kaballa. Mer = licht/ascensie, Ka = Geest en Ba(h) = Lichaam. In feite 
betekent een Merkaba een vorm, die Lichaam en Geest kan 'verlichten' of in beweging brengen. 
Op zoek naar de essentie van het Diamant Licht heeft Iris de wereld rondgereisd, en heeft daardoor 
veel kennis opgebouwd over de heilige geometrie van Licht, maar ook over het belang van Licht 
voor onze ontwikkeling, en dat van ons DNA. Iris haar boodschap is er een van lichtheid waardoor 
je altijd een glimlach, een gevoel van eigenheid, en kracht ontvangt. In haar lezingen biedt ze een 
bijzonder verfrissende visie op onze realiteit en laat je zien vanuit kracht te leven. Vanuit haar 
ervaring en het contact met de Sterwezens helpt ze je zien waar je nog gevangen zit in oordelen en 
hoe dit te doorbreken. Het is baanbrekende informatie over de drie-eenheid van ons bestaan, en 
het belang hiervan voor ons leven op aarde.  
Met Licht op 2012 kijkt Iris op een verhelderende manier naar waarom ons hoofd vaak kiest om 
slapend te blijven in plaats van te ontwaken. Waarom wij het gevecht boven de liefde stellen en 
waarom het constante oordelen ons gevangen houdt.  
Ondanks dat haar voornaamste werk met het Diamant Licht is, is Iris ook een Life Coach, trainer, 
en een getalenteerde (klank)heler in diverse disciplines waaronder ook veel oosterse therapieën. 
Ze heeft veel research gedaan en de wereld afgereisd om te kijken naar geloofssystemen en 
esoterische kennis. Op haar reis van zelf-realisatie en spirtuele bewustwording is ze zich opnieuw 
bewust geworden van haar rol in Licht en is in contact gekomen met het Diamant Licht en de 
specifieke informatie hieromtrent.  

Licht op 2012 
Belicht de Diamant in jezelf 

    
    
    
22 februari          Peter Toonen 22 februari          Peter Toonen 22 februari          Peter Toonen 22 februari          Peter Toonen –––– Nieuwe ronde, Nieuwe kansen Nieuwe ronde, Nieuwe kansen Nieuwe ronde, Nieuwe kansen Nieuwe ronde, Nieuwe kansen    
    
Peter gaat in februari een presentatie geven met het thema: “Nieuwe ronde, nieuwe kansen”. 
Helaas is er nog geen informatie over deze lezing beschikbaar, maar de Mayakalender, en 2012 
spelen zeker een rol spelen in deze lezing.  En hiermee kunnen we een geweldige vervanging voor 
de lezing van Marco Koers aanbieden.  
 
Binnenkort meer informatie op onze website: www.stichting-wijzer.nl 
 
  
  

 

    



28 maart          Marian Schweitzer  28 maart          Marian Schweitzer  28 maart          Marian Schweitzer  28 maart          Marian Schweitzer  ----  Ascentie tot in het Hart van Al Dat Is   Ascentie tot in het Hart van Al Dat Is   Ascentie tot in het Hart van Al Dat Is   Ascentie tot in het Hart van Al Dat Is     
 
Is ascentie opstijgen in ons lichtvoertuig naar hogere dimensies, is het expanderen, het belichamen 
van ons wezenlijke zelf, thuiskomen of misschien dit wel allemaal? Wie zijn we eigenlijk en waar 
gaan we naar toe; gaat dit vanzelf of moeten we er iets aan doen?  
 
De avond zal gericht zijn op ons persoonlijk ascentiepad. Hiermee gaan we werken, en verder gaan 
we het hebben over het verschil tussen expressie van ons wezen en dit ervaren versus vastzitten in 
ervaringen. We staan stil bij het Hart van Al Dat Is, de plek waar alles samenkomt en we allen één 
zijn, de bron van waaruit we het scheppende licht door het prisma laten breken in een oneindige 
verscheidenheid van unieke individuele expressies die allemaal het geheel weer in zich dragen. 
We zullen werken met interdimensionale sleutels en codes. Met z’n allen zullen we een 
resonantieveld creëren waarin een optimale uitwisseling kan plaatsvinden.  
 
Dr. Marian Schweitzer werkte tot eind 2004 als internist en oncoloog in een opleidingsziekenhuis. 
Zij kwam hier in aanraking met mensen die door de diagnose kanker hun hele wereld zagen 
instorten. Er kwam ook ruimte voor belangrijke veranderingen en mogelijkheden tot groei. Door 
haar persoonlijke ontwikkeling werd haar kijk op het wezen van ons menszijn en op gezondheid 
verruimd en probeerde ze haar nieuwe inzichten in de medische praktijk te integreren. Nu heeft ze 
een praktijk aan huis waar ze mensen helpt in hun eigen kracht te staan. 
    
25 april          Erik van Zuydam 25 april          Erik van Zuydam 25 april          Erik van Zuydam 25 april          Erik van Zuydam ---- De ontdekking van het NU De ontdekking van het NU De ontdekking van het NU De ontdekking van het NU    
    
“De ontdekking van het NU” gaat over non-dualiteit, het ontwaken uit de droom van 
afgescheidenheid. Het geloof een afgezonderd fragment te zijn dat losstaat van het grotere geheel, 
is de oorzaak van alle strijd en controlezucht in de menselijke geest. Hierdoor verkrampen we en 
verliezen het vertrouwen dat we worden gedragen door het leven zelf. We denken ons door het 
leven te moeten worstelen door middel van controle en strijd. Steeds maar op zoek naar een 
toekomstig geluk.  
 
Erik verwijst naar een andere mogelijkheid, te leven vanuit overgave; dit is tegelijkertijd ons 
diepste verlangen én onze grootste angst. De dialogen gaan over de herkenning van je ware 
identiteit, het bewustzijn dat vrij is, en niet kan worden verstoord door het geraas van het denken. 
Deze herkenning betekent het wegvallen van de ingebeelde afgescheidenheid en de daarbij 
behorende mentale strijd. Plots is onze aandacht beschikbaar voor het huidige moment. Het is alsof 
er een intelligentie ontwaakt die maakt dat het leven zich op een spontane en moeiteloze manier 
ontvouwt. In plaats van een worsteling tegen de stroom in, wordt het leven een geheel verzorgde 
reis.    
    
23 mei          Dik Stukkien 23 mei          Dik Stukkien 23 mei          Dik Stukkien 23 mei          Dik Stukkien –––– Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie    
    
In deze lezing zal ik ingaan op het begrip "Nulpuntenergie", waar Levensenergie vandaan komt en 
hoe het noodzakelijkerwijs moet ontstaan. En natuurlijk hoe wij daar in ons leven ons voordeel mee 
kunnen doen. Op het gebied van genezen, levensonderhoud en vooral GENIETEN van wie we zijn 
en wat we doen. Het is een benadering met wiskundige precisie, maar een wiskundige achtergrond 
is beslist niet nodig. Als je kunt aannemen dat 1+1=2 en alle daaruit voortvloeiende berekeningen 
een logisch gevolg vindt, dan lukt het zeker om te begrijpen wat hier gezegd gaat worden. 



Mijn betoog is volledig op Logica gebaseerd en heeft geen enkele kerkelijke c.q. dogmatische 
achtergrond of bedoeling. 
 
Aan het eind van de lezing zult u beseffen dat er niets anders is en kan zijn dan Jezelf, want JIJ bent 
de Waarnemer en alleen JIJ. En dat de uitdrukking "volg Jezus " in zijn ware betekenis een geheel 
andere is dan ons meestal voorgehouden wordt en dat uw leven vanaf dit moment nooit meer het 
zelfde zal zijn als daarvoor. En dat is dan in een zeer positieve zin bedoeld. 
 
Dik Stukkien is een Nederlandse Yogi met een hoog opleidingsniveau. Na zijn HBS periode heeft 
hij studies gedaan op het gebied van wiskunde, is gediplomeerd energetisch therapeut, timeline 
therapist, NLP- Mastercoach. Tijdens zijn 7-jarige Yoga-opleiding gebeurde Zelfrealisatie in 
november 1993, waarna de geheimen van de Schepping zich begonnen te openbaren. Dit heeft een 
aantal jaren in beslag genomen en heeft geleid tot diverse lezingen en workshops. 
 

    
    
    

Jaarcursus “Westerse Esoterie & Oosterse Wijsheid”Jaarcursus “Westerse Esoterie & Oosterse Wijsheid”Jaarcursus “Westerse Esoterie & Oosterse Wijsheid”Jaarcursus “Westerse Esoterie & Oosterse Wijsheid”    
door Dr. John van Schaik en Drs. Jacodoor Dr. John van Schaik en Drs. Jacodoor Dr. John van Schaik en Drs. Jacodoor Dr. John van Schaik en Drs. Jacob Slavenburg.b Slavenburg.b Slavenburg.b Slavenburg.    

 
Drs. Jacob Slavenburg en Dr. John van Schaik verzorgen voor de vijfde keer op rij de succesvolle 
jaarcursus Westerse Esoterie & Oosterse Wijsheid. In 2012-2013 zal deze cursus ook in SteenwijkSteenwijkSteenwijkSteenwijk 
worden aangeboden. Zij hopen daarmee de belangstellenden in het Noorden van het land te 
kunnen bereiken. 
 
Data: woensdagen van 14.00 - 21.00 uur.  
2012: 3, 10, 17, en 31 oktober; 7, 14, 21, en 28 november; 12 en 19 december. 
2013: 9, 16, 23, en 30 januari; 6 en 13 februari; 6, 13, 20, en 27 maart. 
 
Plaats:. Buitengoed Fredeshiem, De Bult (net buiten Steenwijk).  
Kosten: € 1.950,- incl. koffie/thee en diner.  
 
Inhoud 
Egypte: mythen & magie; Babylonië: het Gilgamesj-epos; Griekse filosofie; Jodendom; Hindoeïs-
me; Boeddhisme; Taoïsme; Islam; het vroege christendom; gnostiek; kerkvaderen concilies; 
manicheïsme; neo-platonisme; vroege ME; katharen; mystiek; scholastiek; Hermes in Florence; 
kabbala; alchemie; Paracelsus; Soefi’s; Rozenkruis; Vrijmetselarij; Jakob Böhme; E. Swedenborg; 
Verlichtingsdenken; William Blake;  H.P.Blavatsky; Rudolf Steiner; Gurdjieff ; C.G. Jung; New Age 
en moderne spiritualiteit 
 
Info: Het Origenes-Instituut:  www.origenes-instituut.nl; tel. 030-6990586 
          Jacob Slavenburg:  www.jacobslavenburg.nl 
 
 
 
 
 
 



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

Stichting In-zicht te Joure                                             Stichting Innerlijk Besef te Assen 
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605               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 Graancirkel te Steenwijk 
Info: Jeanette Bakker, tel: 0521-516048 

Email: stichting@stichtingdegraancirkel.nl 
Website: www.stichtingde graancirkel.nl 

 
  

 
 
 

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterswoude 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Geniet nooit met mate” 
                                         

                                                                                       Loesje                                                                                   


