
 
Snelliuspad 23A www.summitlighthouse.nl tel.: 033 258 43 94 

3817 TN  Amersfoort e-mail: slh@hetnet.nl gsm: 06 101 950 15  
KvK Amersfoort nummer 41203311  IBAN: NL76ABNA0450597075 

 

Copyright © 2018 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden 

 
 

ACTIVITEITENAGENDA maart 2018 
 

Bericht uit het bestuur 

Beste Keeper of the Flame, 
 

Het eind van het jaar is altijd opruimen en de laatste eindjes aan elkaar knopen. Daarnaast is het ook 

vooruitkijken, en plannen om het volgend jaar nog beter te doen dan het jaar ervoor. Leren van de 

fouten van dit jaar, en deze volgend jaar proberen te voorkomen. Zo ook zijn wij al druk bezig 

geweest, samen met de community, om ons jubileumjaar volgend jaar vorm te geven. 

Jubileumjaar? Jawel! The Summit Lighthouse of Holland Stichting wordt 16 december 2018 35 jaar!  

Op zoek zijn we gegaan naar een jaarthema, en dat is geworden het Jaar van het Hart. Wat houdt dat 

in? Dat we het hele jaar activiteiten aanbieden, gericht op het hart. Daarnaast zal er in onze uitingen 

naar buiten een slogan worden geplaatst met een illustratie van het hart, met een link naar een 

webpagina (in de maak).  

Wat is er deze maand te doen over het hart? 

 Zaterdag 24 maart, starten we de communitydag met Saint Germains Hartmeditatie, en ’s middags is er 

een dictatie over het hart.  

Het zou heel goed kunnen dat er meer activiteiten bijkomen. We houden je op de hoogte! 

En dat is niet alles, want zaterdag 6 januari wordt Teaching Center Holland 9 jaar! Weet je nog hoe 

het zat met de kosmische klok? Dat betekent dat we in het fysieke kwadrant de 9-uurlijn binnengaan. 

Dat is de lijn van Mighty Victory, en – jawel – het hartchakra!  

En wat zetten we nu in 2018 onder al onze e-mails? Doe je mee? 

VERGROOT DE MAGNEET VAN JE HART! 

 

Met HARTelijke groet van het bestuur van 2017 

Joyce Carels Samuel Uneputty Wim Helder 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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

 

SAINT GERMAINS HARTMEDITATIE I 
 
 

KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY 
 
 
 
 

 

KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY 
ZATERDAG 17 MAART 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 3 MAART 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 

 
 

Vraag je GRATIS 16-weekse Pearls of Wisdom Introductieserie HIER aan: 

http://www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/  

“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 
Aanwezigheid kan vrijgeven, geliefden, opdat u kunt begrijpen dat ik via u ernaar 
verlang – ik, Jezus, uw broeder, verlang ernaar – om het Christusbewustzijn op aarde te 
doen toenemen, opdat op deze fundering alle andere Dienaar-Zonen des hemels en 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 

mailto:slh@hetnet.nl
mailto:karenrombout@gmail.com
http://www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/
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Europese broadcastdiensten zijn alleen toegankelijk voor KOF van les 8 en hoger. 
De Community Saint Germaindienst is voor alle Keepers of the Flame 

en de Dienst voor Saint Germain is voor iedereen toegankelijk. 
 

 

Wk DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN MAART DOOR 

 vrijdag 2-mrt  Omri-Tas- en Saint Germaindag  

 zaterdag 3-mrt 9.00-13.00 
14.00-16.00 

LIVE Omri-Tas’ Day Service met 2 uur violet vuur 
Dienst voor Saint Germain 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

Team 
Elise 

10 zondag 4-mrt 9.00-11.00 
11.00-13.00 

Ochtenddecrees, Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst 
El Moryadag 

 
Petrus 

      

 woensdag 7-mrt 18.00-19.45 Healing Service  Team 

 vrijdag 9-mrt 13.00-21.00 Pasar Malam Istimewa XL, IJsselhallen Zwolle Outreach 

 zaterdag 10-mrt 12.00-21.00 

16.00-20.00 
Pasar Malam Istimewa XL, IJsselhallen Zwolle 

Saint Germain Service 
Outreach 

Team 
klok in Montana gaat 1 uur vooruit 

11 zondag 11-mrt 
 

9.00-11.00 
11.00-13.00 
12.00-21.00 

Ochtenddecrees, Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst (Replay) 
Pasar Malam Istimewa XL, IJsselhallen Zwolle 
Hemelvaartsdag Beulah Heaney, Lady Master Beatitude (1971) 

 
Karen 
Outreach 

      

 woensdag 14-mrt 18.00-19.45 Healing Service Team 

 vrijdag 16-mrt  Kuan Yin’s Geboortedag  

 zaterdag 17-mrt 10.30-15.30 
16.00-20.00 

Kuan Yin’s Crystal Rosary 
Saint Germain Service  
Sint-Patriciusdag 

Karen 
Replay 

12 zondag 18-mrt 
 

9.00-11.00 
11.00-13.00 

Ochtenddecrees, Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst  
 
Joyce 

      

 maandag 19-mrt  Feest van Sint Jozef  

 dinsdag 20-mrt  Voorjaarsequinox  

 woensdag 21-mrt 18.00-19.45 Healing Service Team 

 donderdag 22-mrt  Suryadag  

 vrijdag 23-mrt  Suryadag  
Geboortedag van Lao Tse (Taoist) 

 

Communitydag 

 zaterdag 24-mrt 9.00-10.00 
10.00-12.30 
12.30-13.30 
13.30-16.00 
16.00-16.30 

Saint Germain’s Heart Meditation 

Communitybijeenkomst 
Pot fortune 
Community Saint Germaindienst 
Dictatie over het HART 
Feestdag van Aartsengel Gabriel 

 

Bestuur 
 
Team 
 

Z O M E R T I J D !!!  klok 1 uur vooruit 

13 zondag 25-mrt 9.00-11.00  

11.00-13.00 

Ochtenddecrees, Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 
Viering van de Aankondiging van de Heer 

 
Karen 

      

 woensdag 28-mrt 18.00-19.45 Healing Service Team 

 Paasconferentie 2018 “Het neerdalen van de kristallen vuurmist” 
29 maart - 30 maart Goede Vrijdag - 31 maart Paaszaterdag - 1 april 1e Paasdag 

In Montana en in ons Focus in Amersfoort 

 

 



 
Pagina 4 van 4 Copyright © 2018 Summit Publications, Inc.  Alle rechten voorbehouden. 

LET OP: Europese Broadcast Diensten die niet in Camelot worden uitgezonden, staan NIET op deze 
kalender, maar op de BROADCAST CALENDER. Deze ontvang je maandelijks van de Broadcast 
Committee via de e-mail. 

 

Heb je nog geen inlognaam voor de Europese broadcast? Ben je KOF in good standing van les 8 en 
hoger, dan kun je een gratis inlognaam opvragen bij Rosa van Wegen, tel. 06-33180238 of 
slh@hetnet.nl. De website voor de broadcast is www.summitbroadcast.tv. 

 

Ben je KOF in good standing en wil je meedoen met de uitzendingen van de Healing Service op 
woensdagavond en de Zondagsdienst op zondagmorgen? Neem hiervoor contact op met Petrus van 
Straaten, pvstraaten@hotmail.com. 
 

Ben je KOF in good standing en wil je meedoen met de gratis broadcast vanuit Montana?  
Log dan hier in met je naam (voorletter en achternaam aan elkaar) en accountnummer: 
http://www.summitlighthouse.org/members/wp-login.php. Voor hulp mail (in het Engels) naar: 
Broadcast@TSL.org. 
 
Ben je KOF in good standing en wil je meedoen met de betaalde broadcast vanuit Montana?  
Dit kost voor een audio-abonnement $10 per maand en een video-abonnement $25 per maand. Je kan 
per maand betalen door in te loggen op je account via  
https://www.summitlighthouse.org/members/my-account/ en dan ga je links naar “Subscriptions”.  
 

 

   

 
 

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  

De gepubliceerde Leringen 

van de Opgevaren Meesters 

zijn verkrijgbaar in vele 

formaten en in 30 talen. 

mailto:slh@hetnet.nl
http://www.summitlighthouse.org/members/wp-login.php
mailto:Broadcast@TSL.org
https://www.summitlighthouse.org/members/my-account/
http://www.summitlighthouse.nl/
http://www.summitlighthouse.org/
http://www.tsl.org/
http://www.levengeefleven.nl/
http://www.mysticalpaths.org/
http://www.pathwayforfamilies.org/
http://www.summituniversity.org/
http://www.summituniversitypress.com/
http://www.myiampresence.org/
http://www.ageofmontessori.org/
http://www.ascendedmasterevents.org/
http://www.transformnet.org/
http://www.violetflamelight.com/
http://www.ascendedmastersspiritualretreats.org/
http://encyclopedia.summitlighthouse.org/
http://thegoldenpathway.org/
http://www.summitlighthouse.nl/
http://www.amethistpers.nl/
http://www.facebook.com/Summit.Lighthouse
http://www.facebook.com/Amethist.Pers
http://www.twitter.com/SummitHolland
http://www.twitter.com/AmethistPers
https://amethistpers.nl/product/saint-germain-alchemie/
https://amethistpers.nl/product/saint-germain-alchemie/

