PROGRAMMA
Vrijdag: 19 november
TMO Conventicule
Waar: Zaal Magdalena, gebouw Cenakel
18:00 – 20:00 uur: registratie
19:30 – 20:00 uur: ontvangst Conventicule
20.00 uur: Aanvang Conventicule
Verhandeling door de Imperator
Eenvoudige broedermaaltijd.
Zaterdag: 20 november
AMORC Einde van het jaar Convent
7:00 – 8:30 uur ontbijt
8:30 uur: registratie en ontvangst
9:30 uur: inloop leden
9:45 uur: De Oerbron, voorspel tot de opening
10:00 uur: opening Convent door GM met Colombes; aansteken conventkaars
10:15 uur: Bewustzijn, voordracht fr. Hans van Aurich
10:50 uur: Meditatieve Afstemming door Fr. Lesley Neyhorst.
11:00 uur: Pauze
11:25 uur: inloop leden
11:30 uur: Lezing "Bewustzijn 2” door Sr Ineke Nederveld
12:05 uur: Ritueel van de Raad van Troost, voor leden en niet-leden
Zaterdagmiddag 20 november
12:30 uur: Lunch (tot uiterlijk 13:30 uur)
14:15 uur: stilte vooraf
14:30 uur: binnenkomst leden en begin Pronaosconvocatie met Boodschap van Licht
door de Grootmeester. Terzelfder tijd aanvang activiteit niet leden.
15:45 uur: afsluiting convocatie
15:45 uur: Pauze
16:15 uur: Lezing "Bewustzijn 3" door Sr Afra Kortram.
Zaterdag avond 20 november
18:15 uur: inloop in diner zaal
18:30 uur: diner en speech door de Grootmeester
20:30 uur: Muzikale introductie gevolgd door:
Ritueel drama “Paracelsus, een allegorie” – uitvoering Pronaos Spinoza
21:45 uur: Muzikale afsluiting.

Zondag 21 november
8:00 – 9:30 uur: ontbijt
9:30 – 10:00 uur: registratie en ontvangst
9:45 uur: inloop leden
10:00 uur: Ritueel Drama “De Chymische Bruiloft”
11:00 uur: Pauze
11:20 uur: Plenaire behandeling
12:00 Lunch (tot uiterlijk 13:30 uur).
14:00 uur: stilte vooraf gevolgd door inloop leden annex inloop niet leden activiteit
14:15 uur: aanvang Convocatie met verhandeling door de Imperator. Terzelfder tijd
aanvang activiteit niet leden.
15:45 uur: Pauze
16:15 uur: Sluiting van het Convent met doven van de conventkaars
16:30 uur: Teruggave van het licht aan De Oerbron
16:40 uur: Colombes aan de uitgang van de zaal die rozen uitdelen.
NB Het Conventicule op vrijdag is alleen toegankelijk voor TMO-leden.
De Pronaos Convocatie is alleen toegankelijk voor leden (die hun lidmaatschapskaart en
geldig betaalbewijs kunnen tonen).
De Logeconvocatie is alleen toegankelijk voor leden die studeren in de 1e Atriumgraad of
hoger (en hun lidmaatschapskaart en geldig betaalbewijs kunnen tonen).
Vrijdag TMO Conventicule: Kraag verplicht.
Zaterdag: Voorschoot verplicht bij bezoek Pronaosconvocatie.
Zondag: Voorschoot verplicht bij bezoek van de Logeconvocatie.

