ACTIVITEITENAGENDA april – juni 2018
Beste Lichtdrager,
Het eerste kwartaal van het Jaar van het Hart zit erop. We hebben kunnen genieten van 2 openbare
communitydagen en 2 lezingen. Het doel van het Jaar van het Hart is natuurlijk het vergroten van onze
hartsvlam. De opgevaren meester Lanello zegt:

Weet u dat als u op uw hart zou mediteren en u op uw hart zou concentreren zoals ik u dat heb
geleerd, dat u dat vuur met een honderdste van een inch kan doen toenemen? En weet u wat een
toename van een honderdste van een inch van het vuur van uw hart u zou brengen? Als ieder
van u vastberaden zou zijn dat dit uw roeping en uw alles is, zou u merken dat duizenden naar
de leringen zouden worden getrokken … Duizenden zouden de leringen van de opgevaren
meesters worden binnengetrokken.
Het eerste kwartaal is het etherische kwadrant van het jaar. Hier hebben we de blauwdruk gezet voor
de rest van het jaar. Laten we in het mentale kwadrant deze victorie verder uitbreiden door onze
hartsvlam nog verder te doen toenemen. Om je te inspireren, hebben we 2 openbare communitydagen
voor je in petto met 2 lezingen en een film.
Een goede manier om onze hartsvlam te doen toenemen, is om vlak voor het slapen gaan hierop te
mediteren. Zie in je geestesoog hoe je drievoudige vlam groter wordt. En dat beeld zal je Hogere Zelf in je
slaap meenemen en versterken. Alles waarop we mediteren voor het slapengaan, wordt ’s nachts versterkt.

Herinnert u daarom tijdens uw arbeid, terwijl u lang en liefhebbend arbeidt voor de HEER uw
God, om uw geest en ziel toe te staan naar het hart te vloeien en te zeggen: “O God, you are so
magnificent! O God, you are so magnificent! O God, you are so magnificent!”
Laat op deze manier liefde toenemen. Laat licht toenemen. En als u ‘s nachts in de armen van
God in slaap valt, laat uw aandacht dan in uw hart blijven. Laat uw geest niet op de loop gaan
met zinloze gedachten en zorgen. Laat de engel van uw Aanwezigheid, uw beschermengel, de
lasten van de dag, de plannen van de toekomst, en alle dingen uit het verleden meenemen.
Daar u vrij bent in het licht van Maria om met Jezus te mediteren in de heilige vuren van uw
hart, duik dan in deze vuren zoals u in de schuimende zee zou duiken! Duik in de vuren met de
verrukking en de wetenschap dat terwijl u daar het vuur hoedt, God daar ook is om het hoger
en hoger te maken. En dat is alles wat u nodig heeft. Al het andere komt uit de vlam –
creativiteit, ideeën, voorziening, vreugde, de vereniging van leven op aarde met leven in de
hemel – dit alles is het product van de vlam.
Geliefde Lanello, “Increase the Fire of Your Heart!”, Pearls of Wisdom vol. 57 nr. 23, 1 december 2014

VERGROOT DE MAGNEET VAN JE HART!

Openbare communitydagen
tweede kwartaal 2018
Zondag 29 april
Zondag 10 juni
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Dit jaar publiceert The Summit Lighthouse al 60 jaar, 1958-2018, de Leringen van de Opgevaren
Meesters, de mystici en wijzen uit het oosten en het westen die zijn afgestudeerd aan de aardse school
en eenheid met God hebben bereikt. The Summit Lighthouse is een non-profitorganisatie die is
toegewijd aan het beschikbaar stellen van deze leringen aan allen die antwoorden zoeken op de
moeilijke vragen van het leven.
The Summit Lighthouse biedt workshops, seminars, conferenties, online cursussen, boekstudiegroepen en teaching centers, evenals gelegenheden om ervaringen te delen met gelijkgestemde
vrienden op diverse niveaus van betrokkenheid.
Contactpersonen van THE SUMMIT LIGHTHOUSE HOLLAND

•
•
•
•
•

Noord-Nederland

Karen Rombout

072 850 50 75

karenrombout@gmail.com

Midden-Nederland Rosa van Wegen,

033 462 23 02

rmvanwegen@live.nl

West-Nederland

Karen Rombout

072 850 50 75

karenrombout@gmail.com

Zuid-Nederland

Maria Vermeiren

+32 472 64 52 93

mc.vermeiren@telenet.be

België

Maria Vermeiren

0472 64 52 93

mc.vermeiren@telenet.be

Interessante websites:

www.summitlighthouse.nl, www.summitlighthouse.org, www.tsl.org, www.levengeefleven.nl,
www.mysticalpaths.org, www.pathwayforfamilies.org, www.summituniversity.org,
www.summituniversitypress.com, www.myiampresence.org, www.ageofmontessori.org,
www.ascendedmasterevents.org, www.transformnet.org, www.violetflamelight.com,
www.ascendedmastersspiritualretreats.org, http://encyclopedia.summitlighthouse.org,
http://thegoldenpathway.org, http://violetflame.com
•

Kijk ook op onze website: www.summitlighthouse.nl en www.amethistpers.nl
•

Bezoek ons op Facebook: www.facebook.com/Summit.Lighthouse en
www.facebook.com/Amethist.Pers

•
•

Bezoek ons op Twitter: www.twitter.com/SummitHolland en
•

www.twitter.com/AmethistPers

Vraag je GRATIS 16-weekse Pearls of Wisdom Introductieserie HIER aan:
http://www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/
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Wees welkom op de Paasconferentie van 29 maart – 1 april, waar je je kunt onderdompelen
in het transcendente licht van de kristallen vuurmist tijdens de diepzinnige dictaties van
Aartsengel Uriël, Djwal Kul, Kuan Yin, Jezus en El Morya!
Je kunt meedoen met een transformerende belevenis met de opgevaren meester Djwal Kul,
waarbij hij ons inwijdt in het gebruik van de heilige vuuradem en het pad van pranayama om
het licht in onze chakra’s te intensiveren.
Er wordt speciale aandacht geschonken aan de leringen over de transfiguratie, kruisiging,
opstanding en hemelvaart, de inwijdingen voor alle leerlingen van Jezus Christus.
Laten we het spirituele vuur naar beneden halen in decreesessies die gefocust zijn op actuele
planetaire thema’s en een specifiek decreewerk.

.........
.....
......Paasconferentie

.

2018.........
...........
...

...Het neerdalen van de kristallen vuurmist...

.....29
.....29 maart t/m 1 april 2018 in
in de Inner Retreat in Montana en in Camelot in Amersfoort.....
Amersfoort.....

“Zie! Ik ben gekomen voor het neerdalen van de kristallen vuurmist in uw hart!
Vanuit mijn Heilig Hart schenk ik de flacon van de kristallen vuurmist uit.
O harten van Liefde, bent u gereed voor dit vuur?” –Jezus Christus, 19 april 1992
Het programma in King Arthur’s Court begint elke dag om 16.00 uur onze tijd. Donderdag beginnen wij ons
programma in Camelot in Amersfoort om 16.00 uur. Vrijdag, zaterdag en zondag doen wij voorafgaand aan het
programma in Montana een replay van de vorige dag. Neem contact op met Karen als je een dag of dagdeel wilt
komen of als je nog vragen hebt: slh@hetnet.nl of karenrombout@gmail.com
Bijdrage: € 15,00 per dag en € 50,00 voor alle dagen, exclusief de maaltijden.
We verzorgen samen de warme maaltijd; lunch e.d. graag zelf meenemen.
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LEZINGEN EN WORKSHOPS

OUT OF THE HEART ARE THE ISSUES OF LIFE (Engelstalig)
ZONDAG 29 APRIL 13:30-16:00 UUR

Een zeer interessante lezing van Elizabeth Clare Prophet
waarin zij de verborgen mysteriën van het spirituele hart en
diens vuur onthult.
Ze legt uit dat er op elk bloemblad van het hartchakra
hiërogliefen staan, dat elk bloemblad een andere vibratie
heeft, vertegenwoordigd door een Sanskriet symbool, en dat
op deze 12 bloembladen het levensplan van elk persoon
staat geschreven. De uniekheid van het hartchakra van elk
persoon is de uniekheid van een levensstroom en een
levenspatroon en alles wat samenkomt in iemands leven als
de gelegenheid om Gods bewustzijn te vergroten.
Ze onthult dat het grote mysterie van het hart is dat alle
kwesties van het leven erin worden geopenbaard – relaties,
kansen, levensonderhoud, roeping, karmische omstandigheden, alle gedachten van de geest, alle expressies die een
ziel maar kan ervaren.
En ze beschrijft hoe je het hartchakra kunt zuiveren en
vergroten, hoe je lasten kunt transmuteren, hoe je het nietzelf kunt verslaan, en hoe je victorieus kunt slagen voor je
levenstesten en je bestaansreden kunt vervullen.
Om de daad bij het woord te voegen, krijg je de gelegenheid om je hart te zuiveren met fragmenten van Saint
Germains hartmeditatie.
Voor informatie of opgeven:
Toegang:

slh@hetnet.nl
vrijwillige bijdrage in de kosten

JE ANDERE HELFT
Alles wat je altijd al wilde weten over tweelingzielen
ZONDAG 10 JUNI 13:30-16:00 UUR
Een van de mooiste en meest troostende concepten
van alle hemelse realiteiten kunnen we vinden in het
juiste begrip van datgene wat tweelingstralen,
tweelingvlammen of tweelingzielen wordt genoemd.
De belofte van tweelingzielen is de belofte van
heelheid.
Iedereen heeft een tweelingziel, ofwel op aarde, of in
de hemel. Hoewel ze één zijn in de Geest, moeten ze
noodzakelijkerwijs twee worden om de volledige
expressie van de Godheid in de Materie te kunnen
verwerven.
De woorden “Wat God heeft samengevoegd, laat geen
mens dat scheiden” (Marcus 10:9), zijn door God
gesproken als de verzegeling van de vereniging van
tweelingzielen, waarna de Geestvonken werd bevolen
om heerschappij te nemen over de materiële wereld,
om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, en
om de aarde compleet te maken met het product van
deze hemelse vereniging: het Christusbewustzijn.
De lezing wordt gevolgd door een FILM van twee
wereldberoemde tweelingzielen: Jeannette McDonald
& Nelson Eddy.
Voor informatie of opgeven: slh@hetnet.nl
Toegang:
vrijwillige bijdrage in de kosten
Pagina 4 van 10

Copyright © 2018 Summit Publications, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

BIJZONDERE DIENSTEN

HEALING SERVICE: WATCH WITH ME – JESUS’ VIGIL OF THE HOURS
OP WOENSDAGEN, IN HET ENGELS 18:00-19:45 UUR;
S.V.P. ALTIJD BELLEN OF MAILEN OF DE DIENST DOORGAAT!

Om het hoge krachtveld intact te houden, vragen wij je
een kwartier van tevoren aanwezig te zijn om te acclimatiseren.
Voor informatie of opgeven:
Toegang:
gratis

Rosa van Wegen tel. 06-33180238 of slh@hetnet.nl

“Zodoende is de Wake zelf voor het openen van het hart, zodat er een deur is waar ik
binnen kan komen en van daaruit aan de aarde een nieuw Licht en een nieuwe
kan
vrijgeven, geliefden,
opdat u kunt begrijpen dat ik via u ernaar
SAanwezigheid
AINT GERMAINS
HARTMEDITATIE
I
verlang – ik, Jezus, uw broeder, verlang ernaar – om het Christusbewustzijn op aarde
teUAN
doen
op deze fundering alle andere Dienaar-Zonen des hemels en
K
YINtoenemen,
’S CRYSTALopdat
ROSARY
de hemelse heerscharen waarlijk de nieuwe tijd kunnen bouwen, de kleine kinderen
aantrekken, en de Duisternis daarginder verslinden.”
Pearls of Wisdom, vol. 30, nr. 56, 25 november 1987

KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY
ZATERDAG 14 APRIL, 19 MEI EN 16 JUNI 10.30-15.30 UUR

Het geven van deze rozenkrans stelt geliefde Kuan Yin in staat om wonderen te
verrichten in je leven en in het leven van iedereen voor wie je bidt. Vraag Kuan
Yin je naar haar etherische retraiteverblijf ‘De Genadetempel’ in Peking (Beijing),
China, te brengen. Roep haar aan om haar genadevolle hart over het jouwe te
plaatsen.
Voor meer informatie en opgeven: karenrombout@gmail.com, 06 34847210
Toegang
gratis

DIENST VOOR SAINT GERMAIN
ZATERDAG 7 APRIL, 5 MEI EN 2 JUNI 14.00-16.00 UUR

De “Langzame Saint Germaindienst” is een introductiedienst voor iedereen die
zich wil inzetten om de violette vlam in de wereld te brengen, om karmische
condities op te lossen, om de economie te verbeteren, om goddelijke regering te
bewerkstelligen, de jeugd en de kinderen te beschermen en het elementale leven
te verlichten, en niet in de laatste plaats, om je eigen wereld een stukje mooier te
maken. Voor dit lichtwerk ben je in de “Langzame Saint Germaindienst” op de
goede plek.
Hier richten we ons op het geven van decrees met aandacht en in een rustig
tempo, we zingen liederen (gezongen decrees) en nemen deel aan geleide
meditaties.
Ook wordt er tussendoor uitleg gegeven over de leringen van de opgevaren
meesters.
Na afloop praten we na onder het genot van een kopje thee, en kun je onze
bibliotheek bekijken en eventueel een boek of afbeelding aanschaffen.
Voor meer informatie en opgeven: Elise Raat, ehraat@aol.com, 06-40815055
Toegang
gratis
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WESAKVIERING
ZONDAG 29 APRIL, 10:30-12:30 UUR
GAUTAMA BOEDDHA’S GEBOORTE, VERLICHTING EN OVERGANG NAAR PARINIRVANA WORDT GEVIERD MET WESAK

Het Wesakfeest wordt gevierd als de zon in Stier staat en de volle
maan in Schorpioen. Naast de geboorte van Jezus Christus, is
Wesak de hoogste heilige dag van onze kerk. Boeddhisten wijden
de dag toe aan devote ceremonies, gebeden, mantra’s en het doen
van vriendelijke daden ter herinnering aan Gautama’s compassie.
Het is ook de dag om de elementen van je lagere natuur op te
offeren zodat de hogere natuur van God in je tempel kan
neerdalen. Geef “Boeddhistische mantra’s” (nr. 640 in het
zangboek), hymnes van Gautama Boeddha, en luister naar zijn
keynote “Ode aan de Vreugde” van Beethovens 9e Symfonie. Maak
een aanroep voor de bescherming van al die zielen die hun
verlichting en eenheid met God moeten bereiken in deze tijd.
Vraag Heer Gautama je te helpen je lagere natuur te overstijgen.
Informatie: Petrus van Straaten, pvstraaten@hotmail.com
Toegang is gratis.
HEMELVAARTSDAGVIERING
DONDERDAG 10 MEI 11:00-13:00 UUR
“Zielen van mijn hart, aanstaande bruiden in Christus, ik zou u in de
innerlijke burcht willen inwijden in de riten van het huwelijk van uw
ziel met het Lam Gods.
Dit is de ware viering van mijn hemelvaart op aarde. Want als u bent
opgenomen in de hemelvaart ter gedachtenis aan het culminerende
ritueel van mijn leven, wie zal er dan achterblijven om te vertellen over
het pad dat leidt naar de voltooiing der liefde? Daarom stel ik voor dat
uw hart streeft naar eenheid met de Bruidegom.”
~Geliefde Jezus, Hemelvaartsdagdienst 28 mei 1981

Informatie: Rosa van Wegen, slh@hetnet.nl
Toegang is gratis.
MOEDERDAGVIERING
ZONDAG 13 MEI 11:00-13:00 UUR

Op Moederdag gedenken we de eerste verschijning in 1917 van Moeder
Maria aan de drie herderskinderen in Fátima, Portugal. In de maandelijkse
verschijningen spoorde Moeder Maria ons aan tot gebed, vooral de
rozenkrans, en gaf bepaalde profetieën. In een ervan vertelde ze de
kinderen dat ze beloofde dat de Hemel vrede zou verlenen aan de hele
wereld als haar verzoeken om gebed zouden worden verhoord en
gehoorzaamd.
Op Moederdag verzocht geliefde Kuan Yin ons haar kristallen rozenkrans
te geven. “Want het is een kristallen bel die doorklinkt op vele niveaus van
materie, inclusief het astrale vlak. Die rozenkrans stelt mij in staat om
overal te zijn waar dat geluid doordringt … waarbij ik ernaar streef om
elke dag steeds fysieker te worden.”
~Geliefde Kuan Yin, Parels van Wijsheid vol. 31 nr. 53

Informatie: Joyce Carels, slh@hetnet.nl
Toegang is gratis.
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PINKSTERVIERING
ZONDAG 20 MEI 11:00-13:00 UUR
“Voor wat anders dan een kosmisch doel zouden we komen?
Bestaan er andere doelen dan dat? U die zichzelf Keepers of the
Flame van het Leven noemt, ik kom om de boodschap van de
Moeder van de Wereld te benadrukken, opdat u zich kunt
realiseren dat zij zich op deze Pinksterdag heeft gericht tot de
noden van het hele christendom, jawel, en van alle mensen.
Want het is de afwezigheid van het gevoel van eigenwaarde in
God dat het individu niet beschikbaar heeft gemaakt voor de
machtige vrijgave van de Heilige Geest op dit uur. Kijk naar het
leven en vraag uzelf af, ‘Waarom schudt de planeet niet op het
moment van het neerdalen van de mantel van de opgevaren
Christus?’”
~Geliefde Maha Chohan, Pearls of Wisdom vol. 26 nr. 66

Op de zevende zondag na Pasen vieren we Pinksteren, het
neerdalen van de Heilige Geest op Jezus’ discipelen
(Handelingen 2:1-11). Bereid je voor op de komst van de
Heilige Geest met Pinksteren door te vasten, te bidden, en de
Bijbel en de leringen van de opgevaren meesters te bestuderen.
Informatie: Petrus van Straaten, pvstraaten@hotmail.com
Toegang is gratis.
VADERDAGVIERING
ZONDAG 17 JUNI 11:00-13:00 UUR
“Ik breng u op deze Vaderdag een boodschap van Mark over het
ooggetuigenverslag van de apostel Petrus en anderen van het leven
van Jezus Christus, daar hij was geïncarneerd als de schrijver van
het Evangelie van Marcus.
Ik zou u willen voorbereiden, zoals Jezus ons heeft voorbereid,
naarmate wij zijn leven begrijpen. Bedenkt u, terwijl ik dit
Bijbelverhaal lees: Jezus ging uit te midden van het volk, hij
interacteerde met de mensen met een zeer belangrijk doel – niet
zodat wij naar hem zouden kijken, hem zouden bewonderen, hem
zouden bekijken zoals we naar een film zouden kijken, maar zodat
we bij elk vers van de vier evangeliën en bij elk woord van Jezus
tegen onszelf zouden zeggen, ‘Hij doet dit in het openbaar zodat ik
zal begrijpen wat ik zal tegenkomen, aangezien ik de zoon ben die
één aan het worden is met de Vader.’”
~Elizabeth Clare Prophet, Pearls of Wisdom vol. 26 nr. 26

Informatie: Joyce Carels, slh@hetnet.nl
Toegang is gratis.
DONATIES

Donaties aan The Summit Lighthouse Holland kun je overmaken op rekeningnummer:
NL76 ABNA 0450 5970 75 van The Summit Lighthouse Holland in Amersfoort. The Summit
Lighthouse Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan The Summit
Lighthouse Holland zijn aftrekbaar van de belasting. Je donatie wordt gebruikt voor het
verspreiden van de Leringen van de opgevaren meesters in de ruimste zin van het woord.
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WK

DAG

13 zondag

DATUM

TIJD

1-apr
12.30

Eerste Paasdag
Replay Ritueel van Soul Retrieval
Replay Dictatie, Kuan Yin “The Transcending Crystal Fire Mist”

16.40
18.00-20.00

Ritueel van de opstandingsvlam
Paaszondagsdienst voor het hele gezin, Rev. Loïs Drake

dinsdag
woensdag

MONTANA

Tweede Paasdag
Omri-Tas- en Saint Germaindag
Omri-Tas- en Saint Germaindag

2-apr
3-apr
4-apr

Team

Dictation: Jesus Christ “The Descent of the Crystal Fire Mist
From My Sacred Heart I Pour Out the Vial”
Dictation: El Morya “The Descent of the Crystal Fire Mist Give
Me Your God-Controlled Attention!”
Illumination and Violet Flame Decrees for the Upliftment of the
Planet

20.45

14 maandag

DOOR

ACTIVITEITEN IN APRIL

18.00-19.45 Healing Service

Team

El Moryadag en geboortedag van El Morya
Geboortedag Kuan Yin (traditioneel)

zaterdag
zondag

7-apr
8-apr

14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain
10.45-11.00 Meditatiemuziek
11.00-13.00 LIVE Zondagsdienst

Elise
Joyce

Geboortedag Elizabeth C. Prophet (1939-2009)
Geboortedag Kuan Yin (TSL)

15 woensdag
zaterdag
zondag

16 woensdag
donderdag
zondag

11-apr
14-apr
15-apr

18-apr
19-apr
22-apr

18.00-19.45
10.30-15.30
10.30-11.00
11.00-13.00

Team
Karen

Healing Service

Kuan Yin’s Crystal Rosary
Kinderrozenkrans, meditatiemuziek

Zondagsdienst replay

Karen

18.00-19.45 Healing Service

Team

Hemelvaartsdag van Paul de Venetiaan (1588)

10.45-11.00
11.00-13.00

Meditatiemuziek

Zondagsdienst replay

Rosa

Suryadag

17 maandag
woensdag

23-apr
25-apr

Suryadag

18.00-19.45 Healing Service
Feest van de Heilige Marcus (ca. A.D. 68)

29 april Communityzondag voor iedereen
zondag

29-apr

10:30-12:30 LIVE Wesakviering
12:30-13:30 Pot fortune
13:30-16:00 Lezing Out of the Heart Are the Issues of Life
Fragmenten van Saint Germains Hartmeditatie

Petrus
Joyce

Feest van de Heilige Catharina van Siena (1347-1380)

18 maandag
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Wk DAG
18 dinsdag

woensdag

DATUM

2-mei
3-mei
4-mei

zaterdag

5-mei

19 woensdag
donderdag
zondag

6-mei

9-mei
10-mei
13-mei

DOOR

ACTIVITEITEN IN MEI
Feest van Maria, Moeder van Jezus, als de Meikoningin
Hemelvaartsdag van Saint Germain (1684)
Kroningsdag van Saint Germain en Portia als Hiërarchen van het
Aquariustijdperk (1954)
Verjaardag van de oprichting van Church Universal and
Triumphant (1975)

1-mei

donderdag
vrijdag

zondag

TIJD

18.00-19.45 Healing Service

Team

Omri-Tas- en Saint Germaindag
Omri-Tas- en Saint Germaindag
El Moryadag
Dodenherdenking

14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain
10.45-11.00
11.00-13.00
18.00-19.45
11.00-13.00
10.30-11.00
11.00-13.00

Elise

Bevrijdingsdag
Meditatiemuziek

Zondagsdienst replay

Rosa

Healing Service

Team
Rosa

LIVE Hemelvaartsdagviering
Kinderrozenkrans, meditatie

LIVE Moederdagviering

Joyce

Viering van de 1e verschijning van Moeder Maria in Fátima in 1917
Hemelvaartsdag van Denny Cree (1973), lange tijd devoot KOF

20 woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag

16-mei
18-mei

18.00-19.45 Healing Service

Team

19-mei
20-mei

10.30-15.30 Kuan Yin’s Crystal Rosary
10.30-11.00 Meditatiemuziek
11.00-13.00 LIVE Pinksterviering

Manjushri Buddha’s Geboortedag – Om Wagi Shori Mum: Hail to
the Lord of Speech

Karen
Petrus

Eerste Pinksterdag

21 maandag
dinsdag
woensdag

Tweede Pinksterdag

21-mei
22-mei
23-mei

18.00-19.45 Healing Service

vrijdag
zondag

25-mei
27-mei

Suryadag
18.00-21.00 Geboortedag van Padre Pio (1887-1968)
10.30-11.00 Kinderrozenkrans, meditatie

22 woensdag

30-mei

11.00-13.00 Zondagsdienst replay
18.00-19.45 Healing Service

Suryadag

Team

Karen
Team

Feestdag van Jeanne d’Arc (1412-1431)

Wk DAG
22 zaterdag
zondag

DATUM

TIJD

ACTIVITEITEN IN JUNI

2-juni

14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain

3-juni

Omri-Tas- en Saint Germaindag
10.30-11.00 Kinderrozenkrans, meditatie

11.00-13.00 Zondagsdienst replay

DOOR
Elise

Karen

Omri-Tas- en Saint Germaindag

23 maandag
woensdag
vrijdag
zaterdag
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4-juni
6-juni
8-juni
9-juni

El Moryadag

18.00-19.45 Healing Service

Team

Feest van het Heilige Hart van Jezus

9.00-13.00 Feest van het Onbevlekte Hart van Maria
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Wk DAG
zondag

24 woensdag
zaterdag
zondag

DATUM
10-juni

13-juni
16-juni
17-juni

25 woensdag
donderdag

20-juni
21-juni

vrijdag

22-juni

zaterdag
13 zondag

23-juni
24-juni

TIJD

ACTIVITEITEN IN JUNI
10 juni Communityzondag voor iedereen
10:30-12:30 LIVE Zondagsdienst
12:30-13:30 Pot fortune
13:30-16:00 Lezing Je andere helft en film met de legendarische
tweelingzielen Jeanette MacDonald en Nelson Eddy
18.00-19.45
10.30-15.30
10.30-11.00
11.00-13.00

DOOR
Petrus
Joyce

Team
Karen

Healing Service

Kuan Yin’s Crystal Rosary
Kinderrozenkrans, meditatie

LIVE Vaderdagviering

Joyce

18.00-19.45 Healing Service

Team

Op 81-jarige leeftijd maakte Jezus tijdens de zomerzonnewende
zijn hemelvaart vanuit Shamballa, het retraiteverblijf van Sanat
Kumar, The Ancient of Days.
Zomerzonnewende
Suryadag
Feest van Sint Thomas More (1478-1535)
Suryadag

10.45-11.00 Meditatiemuziek
11.00-13.00 Zondagsdienst replay

Rosa

Vrijheidsconferentie 29 juni t/m 4 juli 2018
Diamanten Jubileum van The Summit Lighthouse 1958-2018

De gepubliceerde Leringen
van de Opgevaren Meesters
zijn verkrijgbaar in vele
formaten en in 30 talen.

Vraag je GRATIS 16-weekse Pearls of Wisdom Introductieserie HIER aan:
http://www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/
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