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Welkom bij de Vrienden van AMORC  
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van Vrienden van AMORC. Spannend, maar wel leuk. Bijzonder is 
dat deze maand voor het eerst in de geschiedenis van AMORC, Vrienden van AMORC en 
belangstellenden bij een ritueel in de Tempel aanwezig mogen zijn. In deze nieuwsbrief vindt 
u meer informatie over dit bijzondere ritueel. Laat deze gelegenheid niet aan u voorbijgaan!   
  
Ook vertellen wij iets over onze Orde en de activiteiten die u kunt bezoeken. U kunt 
daarnaast meedoen aan digitale bijeenkomsten. Loop eens bij onze activiteiten binnen of 
klik op een link. U bent van harte welkom.   
  
Onderstaande cursiefjes zijn voor u ter inspiratie over de “Weg naar Wijsheid”. De mens die 
zoekt naar antwoorden op levensvragen wordt ook wel de zoeker op het (spirituele) Pad 
genoemd. De weg en het pad zijn in dit kader synoniemen van elkaar. De warmte staat 
symbool voor uw ontmoeting met de andere zoekers op het Pad.  
  
Het zoeken naar kennis vraagt om een bepaalde grondhouding, zoals de drie-eenheid van 
toewijding, samenwerking en verbinding (Harvey Spencer Lewis, voormalig imperator van  
AMORC)  
  
Het is onder invloed van de Liefde dat de mens vooruitgang boekt op het Pad van spirituele 
evolutie.  
  
Het Rozekruis   
 
Het Rozekruis is een symbool dat geen enkele godsdienstige connotatie heeft. In 
dit symbool vertegenwoordigt het Kruis het fysieke lichaam van de mens en de 
Roos zijn zich ontwikkelende Ziel.   
  
  



  
Wat is een Convocatie?  
 
Zo wordt een fysieke bijeenkomst van AMORC leden genoemd. Voor het eerst in de 
geschiedenis, mogen Vrienden en belangstellenden bij een Convocatie aanwezig zijn. Wij 
noemen het daarom een Open Convocatie. U, als Vriend bent hierbij van harte welkom Door 
het bijwonen van deze Open Convocatie krijgt u een goed beeld van wat een Convocatie 
inhoudt en ervaart u de kracht die van het ritueel uitgaat. Het is dé gelegenheid voor u om 
hierbij aanwezig te zijn!   
  
In het overzicht van activiteiten in deze Nieuwsbrief, leest u waar deze bijeenkomsten zijn.  
Wilt u de Open Convocatie bezoeken? Meld u dan aan via vrienden@rozekruisers.nl.  U 
bent van harte welkom!  
  

Raad van Troost  
  

Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, 
medeleven en goede raad een welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan 
door middel van meditatie en afstemming de eigen genezende kracht aanspreken die in alles 
wat leeft aanwezig is. De Raad van Troost vraagt geen enkele vergoeding. De Raad van 
Troost kan bijgewoond worden door Vrienden van AMORC.  
  
Raad van Troost online, voor AMORC leden en Vrienden van AMORC en belangstellenden 
Laten wij de mensen bijstaan door ons gezamenlijk af te stemmen tijdens de Raad van  
Troost. Een overzicht en de inlog-linken vindt u op de website: https://amorc.nl/activiteiten  
 
  

  


