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DATUM
woensdag 3
januari
woensdag 10
januari
woensdag 17
januari
woensdag 24
januari
woensdag 31
januari
woensdag 7
februari
woensdag 14
februari
woensdag 21
februari
woensdag 28
februari
woensdag 7
maart
woensdag 14
maart
woensdag 21
maart
woensdag 28
maart
woensdag 4
april

BIJEENKOMST
Geen Comparitie
Comparitie (1 Gr)

“De bittere beker”

Comparitie (1 Gr)

“Maconnieke Waarden”

Bijeenkomst met partners
met cultureel maçonnieke inhoud
en een gezellig samenzijn
INSTRUCTIE IN DE DRIE GRADEN

Muzikale voordracht: ‘Grote symbolische
vrouwelijke karakters’ Vrouwen in symbolische
zin, muziek en verborgen maç thema’s
Bestuursvergadering 19h00

Comparitie (1 Gr)

“Mijn Broeder”

Comparitie (1 Gr)

”40 jaar op weg naar het Licht”

Comparitie (1 Gr)

“Naar welk Licht zijn wij op zoek”

Instructie Bouwstuk

Bestuursvergadering 19h00
“Het rituaal van het Maç Nieuwjaar”
Maç Nieuwjaar

O L (1 Gr)
In forma
Comparitie (1 Gr)
Comparitie (1 Gr)

“Bewustwording”
Bestuursvergadering 18h00
“De essentie van de Vrijmetselarij”

INSTRUCTIE IN DE DRIE GRADEN
Comparitie (1 Gr)

“Seculiere Vrijmetselarij”

1

woensdag 11
april

Comparitie (3 Gr)

Bestuursvergadering 19h00
“Meesterbouwstuk”

woensdag 18
april
woensdag 25
april
woensdag 2 mei

Comparitie (1 Gr)

“titel volgt”

INSTRUCTIE IN DE DRIE GRADEN

Bestuursvergadering 19h00

Comparitie (1 Gr)
gevolgd door CvO
Comparitie (1 Gr)
gevolgd door meestervergadering
Algemene Leden Vergadering
(ALV)
Avond in Comparitie-stijl voor
logeleden, partners en
belangstellenden.
INSTRUCTIE IN DE DRIE GRADEN

“Leerlingbouwstuk”

Comparitie (1 Gr)
O L (2 Gr)
In forma
Instructie Bouwstuk

“titel volgt”
Bevordering van een Leerling

O L (1 Gr) in forma

Zomer Sint Jan

2e woensdag
2e woensdag

Br ???
Br ???

woensdag 9 mei
woensdag 16
mei
woensdag 23
mei
woensdag 30
mei
woensdag 6 juni
woensdag 13
juni
woensdag 20
juni
woensdag 27
juni
juli
augustus

“Comparitie voor twee broeders”

Commissie Voorlichting

Bestuursvergadering 19h00

“Het rituaal van het Zomer Sint-Jan”

Alle bijeenkomsten beginnen om 20h00 uur in het Logegebouw aan de Rijkmanstraat 10 te Deventer, tenzij anders is vermeld.

Kledingvoorschrift bij O Ldient altijd stemmig te zijn. Dat kan naar keuze zijn: een donker kostuum met donkere das, een
zwarte smoking met zwarte das/ vlinderstrik, een rokkostuum met een witte vlinderstrik. Een bij de gekozen kleding aangepast
wit overhemd, zwarte schoenen en zwarte sokken worden gewaardeerd. Stemmige alternatieven, onze liberaliteit indachtig, zijn
altijd welkom.
Kledingvoorschrift bij Comparitiep en andere bijeenkomsten: casual.
_______________________________________________________________________________________________
Verhinderingen
1) Bardienst: Taakwisselingen en takenruil worden door de broeders van het bardiensten-team onderling geregeld.
2) O Ll: Bij O Ll ligt de regie bij de Achtbare Meester; taakverhindering melden aan de Achtbare Meester met
suggesties voor waarneming waarna de Achtbare Meester het afhandelt.
3) Bouwstukken: Het ruilen van bouwstukken op de Arbeidstafel kan in overleg met de Redenaar; graag met bericht aan de
Secretaris zodat een herziene arbeidstafel rond gezonden kan worden.
_________________________________________________________________________________________________________
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Als een broeder een titel van zijn bouwstuk bekend wil maken, dan gaarne een bericht aan de Redenaar en Secretaris. In een
volgende versie van de arbeidstafel kan deze titel opgenomen worden. De laatste versie van de Arbeidstafel wordt ook
gepubliceerd op de sites van de Orde en op het besloten ledengedeelte van de website van Pentagram.
_________________________________________________________________________________________________________
Aannemingen, bevorderingen en verheffingen zijn altijd onder voorbehoud van toestemming.
_________________________________________________________________________________________________________

Red Br Fred van Welsem, Tel 06-81612415
Secr Br Harrie van der Pas, Tel 06-51740812
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