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Thema: Bewustzijn 

 

Bewustzijn is als de zon.  

Wanneer deze schijnt op dingen, worden zij getransformeerd. 

Quote van Thich Nhat Hanh 

 

Locatie:   Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten 

    Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg Tel + 31(0)346 351 755 

    Gratis parkeren. 

Data:   Vrijdag 19 november 2021 

  TMO Conventicule 
  Eenvoudige broedermaaltijd 

            Zaterdag 20 november 2021 

Convent met Pronaosconvocatie met 
Boodschap van Licht van de Grootmeester 
Diner gevolgd door Ritueel Drama “Paracelsus” 

Zondag 21 november 2021 
 
Ritueel Drama “De Chymische Bruiloft” 
Convent met Logeconvocatie met 
Boodschap van Licht van de Imperator  
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Aanmeldingsformulier Convent 2021 
        
 
Naam en voorletters .…………………………………….……………….………………... fr./sr. 
 
Straat en huisnummer: ………………..………………………………………….………. 
 
Postcode en woonplaats: ……...........………………………………………..……… 
 
Land: ……………………………..…………………………………………….………….………… 
 
Telefoon: ……………………..………………………………………………………..………….. 
 
E-mail adres: ………………………………………………………………….……….…………. 
 
Lid van AMORC: ja/nee               Lidnummer: …………………………………. 
(niet leden kunnen op zaterdag en zondag het parallelprogramma bijwonen) 
 
 
Ik wens deel te nemen aan (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 
 
 TMO Conventicule op vrijdag 19 november    € 17,50 p.p. 
 
 AMORC convent voor leden en niet leden zaterdag 20 november € 56,50 p.p.* 
 
 Diner (2 gangen, inclusief 2 drankjes)     € 31,20 p.p. 
 
(en Ritueel Drama Paracelsus)        
 
 AMORC convent voor leden en niet leden zondag 21 november € 56,50 p.p.* 
 
*Op zaterdag en zondag is de lunch in de prijs inbegrepen. 
 
Een uitgebreid programma overzicht kunt u vinden op de site www.amorc.nl. 
Aan diegenen zonder e-mail sturen wij het programma per post. 
 
 
 
Kosten overnachting Kontakt der Kontinenten op basis van logies en ontbijt:  
€ 80,00 p.p. per nacht (zelf regelen). 
Tel: +31(0) 346 35 17 55       
NB Er zijn diverse hotels en B&B in de buurt van Soesterberg, deze kunt u op eigen 
initiatief benaderden en een reservering maken. 
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Aanmelding:   
Aanmelden kan geschieden door het verschuldigde bedrag over te maken op ING-
bankrekening nummer t.n.v. Stichting AMORC Academie, NL20 INGB 0004 5662 26.  
Betaling in twee gelijke termijnen is mogelijk.  
Bij betaling in 2 termijnen: de 1e termijn meteen bij het aanmelden voldoen en de 2e 
termijn vóór 1 november 2021 voldoen.  
 
Wilt u het aanmeldingsformulier voor 15 oktober 2021 zenden aan:  
 
P.A. Bunnik 
Kolfbaan 54 
2421 BD Nieuwkoop 
Telefoon (na 18:00 uur): 0610204149 
Per e-mail: amorcconvent2021@gmail.com 
 
Bij afmeldingen na 1 november 2021 wordt ongeacht de reden geen restitutie 
verleend. 
 
Meerdere formulieren nodig? Maak gerust een kopie of vraag de Grootloge om een extra 
exemplaar of download het via www.amorc.nl.  

Het is ook mogelijk het ingevulde formulier te versturen via het e-mail adres:  
amorcconvent2021@gmail.com 
 
 

ROUTE INFORMATIE 

BEZOEKADRES 

 Amersfoortsestraat 20 
3769 AS, Soesterberg    Tel: +31(0) 346 35 17 55       
 

NAVIGATIE ADRES 

 Richelleweg 1 
3769 AZ, Soesterberg 

 
AUTO 

Voor gebruik met een navigatiesysteem adviseren wij om Richelleweg 1, 3769 AZ 
Soesterberg in te voeren. U komt dan uit bij de inrit van het Conferentiehotel.  

Vanaf de A28 vanuit Amersfoort neemt u afrit 4 (Soest-Soesterberg) en slaat u aan het 
einde van de afrit rechtsaf. Vanuit Utrecht neemt ook afrit 4 (Soest-Soesterberg) maar 

slaat u aan het einde van de afrit linksaf.  

Vervolgens bevindt u zich op de Richelleweg. Ga twee keer bij de verkeerslichten 
rechtdoor, na 100 meter links vindt u de inrit. 
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BUS 

      

Bushalte Soesterberg-Oost / Kontakt der Kontinenten bevindt zich op steenworpafstand 
van het hotel. Wij adviseren om naar Amersfoort CS te reizen en vanaf daar over te 

stappen op lijn 56 of 34. De busrit neemt circa 10 minuten in beslag.  

Plan uw reis via www.9292.nl. 
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