
Op weg naar Vernieuwing en Balans  

in de 21e eeuw 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ooit schiep de kosmos de mens als eenheid van het 

vrouwelijke en mannelijke en werd er geleefd 

volgens de wetten van de kosmos 

Deze eenheid zijn we verloren en nu zoeken wij 

opnieuw naar de balans  

die aansluit bij ons huidige leven 

 

 

Pansophia Themalezingen 

 
Op 24 november 2018 gaat de lezing over de 

zeggenschap van de beeldtaal vanuit C.G.Jung door 

Dr. Tjeu van den Berk 

 

Op 26 januari 2018 geeft filosoof  Frederike de Jong 

een lezing over  inzage in de dynamiek van de 

waarheid. De waarheid is de balans 

 

  

Wij hopen opnieuw  

op een enthousiaste opkomst! 
 

Helena van der Laan, Neeltje Mocking,  

Els Opheikens en Tineke Sikkema 

                 

 

 

 

Met deze lezingen wil Pansophia haar bijdrage 

leveren aan een vernieuwend bewustzijn. 

Hiermee wil zij een brug slaan tussen de wijsheid 

en kennis van de voor-patriarchale samenlevingen 

van vrede en verbinding naar onze huidige tijd. 

Het gaat om het hervinden van mannelijke en 

vrouwelijke waarden en dit integreren in een 
nieuw mensbeeld 

In het nieuwe winterseizoen zal 

de regiogroep-Noord, die werkt in 

Drenthe, Friesland en Groningen  

van de Stichting Pansophia 

opnieuw en voor de laatste keer, 
een tweetal lezingen aanbieden. 

 

       Praktische informatie 

 
De lezingen worden gehouden op zaterdag:  

 

- 24 november 2048  -  Dr. Tjeu van den Berk 

- 26 januari 2019      -  Frederike de Jong  

 

Locatie:   Klein Hanckema 

               Kerkstraat 14 | 9801 KM  Zuidhorn  

 

Per trein en per auto is de locatie goed 

bereikbaar.  Parkeren op het Holtplein. 

 

Bijdrage: € 15,- per lezing (minima € 10,-) 

 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

Bel of mail Els Opheikens:   

050-52 79 056 (na 18.00u) |   

els.opheikens@hotmail.com 

  

www.pansophia.nl/pansophia-noord 



Zaterdag 24 november 2018, aanvang 13.30  

‘De zoektocht van de mens die de weg is 

kwijtgeraakt’ door Dr. Tjeu van den Berk 

  

De 

Zaterdag 25 januari 2019, aanvang 13.30 

‘Inzage in de dynamiek van de waarheid, de 

waarheid  is de balans’ door Frederike de Jong 

De moderne mens op weg naar haar ziel:  In 1913 

raakte Jung in een hevige psychische crisis. Op een 

bepaald moment merkte hij dat het genezend 

werkte als hij de beelden en stemmen die in hem 

opkwamen daadwerkelijk de kans gaf te verschijnen 

en daarmee op een of andere manier in gesprek te 

gaan. Hij schreef de fantasieën, dromen en 

visioenen uit of tekende ze uit in mandala’s en 

andersoortige afbeeldingen uit. Een grote 

zielentocht (hij werkte er vijftien jaar aan!) werd 

hiermee vastgelegd. Op een bepaald moment kocht 

hij een in rood leer gebonden foliant (vandaar de 

naam ‘Rode Boek’) waarin hij al zijn teksten in 

gotische letters kalligrafeerde en in vele kleurrijke 

tekeningen illustreerde. Hij noemde naderhand dit 

‘krankzinnige’ werk ‘het vat van mijn oeuvre’.  

 

We gaan niet alleen inhoudelijk aan dit boek 

proeven (het is immens diepzinnig) maar via 

powerpoint zullen we ook in de ban kunnen raken 

van de prachtige afbeeldingen uit dit kapitale 

meesterwerk. 

 

Tjeu van den Berk (1938)  

studeerde theologie in 

Nijmegen, Rome en Lyon en 

was werkzaam aan de 

Katholieke Theologische 

Universiteit van Utrecht.  

Hij schreef boeken over de 

samenhang tussen religie, 

dieptepsychologie, kunst en 

cultuur.  Is auteur van 

verschillende boeken. 

We zijn het misschien niet gewend om over de 

waarheid te denken als over een figuur. Ik zou dat 

ook niet hebben gedaan, als ze zich niet op die 

manier aan mij had getoond. Een ruitvormige 

figuur, parelmoerkleurig en boomhoog. Ik 

herkende haar nog niet. Ik wist niet dat het één 

van de vele gedaanten was van Sophia, Vrouwe 

Wijsheid, in de Oudheid ook godin. 

 

Ze gaat schuil achter alle verschijnselen en 

begeleidt alle ontwikkeling. In deze lezing 

verkennen we haar verborgen dynamiek. We doen 

dat aan de hand van een aantal metaforen, zoals 

het labyrint en ‘de boom in het midden van de 

tuin’. We volgen in grote lijnen de wijze waarop 

Sophia de geschiedenis, in religie en filosofie, 

begeleidt. 

 

Frederike (1960) studeerde Filosofie aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam 

Auteur van de boeken: ‘De wijsheid van Sophia’ en 

‘Ik schenk je een vrucht van de boom van leven’. 

 

www.vruchtvandeboomvanleven.nl 


