
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief van Stichting De Ster kun je onder 
andere lezen over:  

- De Zon: een beschrijving van  
 Marcel Zwart 
- Zomergroet: de Scharrelaar 
- Agenda de Ster 
- Praktijktrainingsavonden 
- Praktijktrainingsdagen 
- Geslaagden Beroepsopleiding tot 

Tarotkundige 
- Uitreiking certificaat deelnemers  
 De Tarot als weg tot persoonlijke 
 Bewustwording 
- Website 
- Overdenking 

 

De Zon 

Auteur: Marcel Zwart 

De zomervakantie staat voor de deur,  een mooie 

aanleiding om de spotlights te richten op kaart nummer 

XIX de Zon. De komende maanden trekken weer 

miljoenen mensen naar het zuiden in de hoop op mooi 

weer, lees: zon. Grappig genoeg werkt het ook 

andersom, hoe meer de zon schijnt, hoe zuidelijker wij 

ons gaan gedragen. We worden vrolijker, minder 

gespannen. Dit is de sfeer van XIX de Zon in optima 

forma: vakantie is leuk en werken kun je ook nog leuk 

maken, door gevoel voor humor, ruimte voor plezier, 

minder te opereren vanuit moeten (dat kan zelfs burn out 

veroorzaken) en meer vanuit mogen en graag willen (= 

contact met de onuitputtelijke bron). 

Bij de Zon van het meest 

gebruikte spel (Rider-Waite) 

wordt een kind afgebeeld dat 

door een wit paard (zuivere 

kracht) gedragen wordt. Het 

kind kijkt blij en is vol 

vertrouwen. Het weet zich 

welkom en hoeft zich niet  

anders voor te doen dan het is. 

Daardoor komt de innerlijke kracht, de goddelijkheid die 

wij allen in ons hebben, vanzelf naar buiten. Wat een 

inspirerend gegeven, dat je mag stralen voordat je jezelf 

bewezen hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij de Zon van het spel van Aleister Crowley zien we 

twee spelende kinderen. Je 

mag genieten, met een ander 

samen zijn is geweldig als je 

vanuit je hart contact kunt 

hebben. Weer het verschil 

tussen moeten en mogen. 

Hartstocht, liefde en 

hartelijkheid zijn  alleen 

mogelijk in vrijheid. 

 

 Bij de Zon van de Voyager Tarot 

komen dezelfde thema´s terug. 

Zomerse symbolen van 

kleurenpracht, plezier, genot en 

romantiek zijn in overvloed 

aanwezig. Het draait daarbij 

allemaal om zelfvertrouwen, 

zelfkennis en eigenwaarde – hoe 

meer helderheid er in je 

zelfbewustzijn is, des te meer alle vormen van rijkdom er 

voor je beschikbaar is. 

 

 

 

 



Zomergroet: de scharrelaar 

Het is weer zomer geworden en de vakantieperiode is 

aangebroken. Het is belangrijk om nu op de helft van dit 

jaar even afstand van alles te nemen. Het is niet 

belangrijk of je werkelijk weg gaat of gewoon thuis blijft, 

het gaat erom dat je voor jezelf de balans opmaakt.  

Ook in de eerste helft van dit jaar hebben voor veel 

mensen die betrokken zijn bij de Ster immense 

veranderingen plaatsgevonden, zeker ook op het 

persoonlijke vlak. Dit zijn vaak krachtige groeistuipen in 

bewustzijn en iedereen zal die op zijn eigen persoonlijke 

manier mogen verwerken.  

Laten we proberen de oorzaak en de schuld van onze 

teleurstellingen niet bij anderen neer te leggen en niet te 

oordelen of te veroordelen, anders blijven wij hangen in 

de dualiteit en dat is precies wat we dienen te 

overstijgen. 

Het is hartverwarmend dat zo velen van jullie blijk 

hebben gegeven van medeleven met hen die het 

moeilijk hadden en hebben. 

 

Graag wil ik jullie deze zomer kennis laten maken met 

de scharrelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scharrelaars — in het Engels worden ze rollers 

genoemd — zijn op aarde de materiële uiting van een 

alles-overstralend bewustzijn dat op de hoogste 

spirituele dimensies is afgestemd. Het zijn schitterende 

vogels, waarvan de verschillende soorten in hun 

verenkleed prachtige lila, turquoise, groene en blauwe 

tinten in allerlei combinaties vertonen. Deze kleuren met 

hun hoge frequentie zijn een weerklank van heel subtiele 

bewustzijnsniveaus. 

Het geschenk van het scharrelaarbewustzijn is dat het je 

terugvoert naar het bewust erkennen van de simpele 

waarheid van het bestaan: God en wij zijn één, altijd. We 

verkeren in de illusie dat we van God gescheiden zijn en 

langzaam naar Hem terugkeren. De waarheid is dat we 

altijd bij God geweest zijn. God is in elke ademtocht, in 

elk stukje voedsel dat we eten en in elk atoom en elk 

molecuul van iedere cel van ons lichaam. We kunnen 

niet van God gescheiden worden, we zijn God, in ons 

lichaam en onze ziel. Het spel van het leven is dat we 

ons dit herinneren. We worstelen, we bidden, we huilen 

om wat we fout hebben gedaan en denken dat God 

onmogelijk van ons kan houden. Dat voelt heel werkelijk 

aan en is heel pijnlijk als we er middenin zitten. Maar er 

komt een moment waarop er een innerlijke verschuiving 

optreedt en het ons ineens duidelijk wordt dat we eens 

een andere waarheid hebben gekend. 

Het is het geschenk van het alles - overstralende 

bewustzijn van de scharrelaar dat ons daaraan 

herinnert. Die innerlijke verschuiving heeft haar eigen 

timing en komt vaak wanneer we haar het minst 

verwachten. Als je vandaag de scharrelaar ontmoet in 

het echt, op je wandeling, of op een foto, kaart of als je 

hem ontmoet in je meditatie, kondigt  het leven je aan 

dat jij en God op het punt staan opnieuw kennis met 

elkaar te maken. 

Als scharrelaars altijd al je lievelingsvogels zijn geweest, 

dan weet je al wie je bent. je bent als een baken in de 

duisternis voor degenen die de weg kwijt zijn. Zonder dat 

je een woord hoeft te zeggen, ontsteekt het feit dat jij je 

dit herinnert een licht in hun ziel, dat hen op het moment 

dat zij zover zijn, naar de waarheid van hun een-zijn met 

God brengt. 

 

Het voltallige team van de Ster wenst je een 

fijne zomer toe en ziet jullie graag weer in 

september. 

 

Elly Spronk 

 

 

Agenda de Ster,  
Centrum voor Bewustwording 
 

12-09-2010  Start Beroepsopleiding tot Tarotkundige 

15-09-2010  Start trainingsavonden 

18-09-2010  Start  
        “De tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording” 

22-09-2010 Openbare avond: 
       De ontwikkeling van het zieleleven en 
        de rol van Karma 
        door: Vincent Rikkerink 
 
 

 

 

 



Praktijktrainingsavonden De Ster 

Op iedere 3e woensdagavond van de maand worden er 

praktijktrainingsavonden gegeven.  

Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die 

belangstelling heeft voor de Tarot. 

Er wordt onder andere geoefend met het leggen van een 

Keltisch Kruis. 

U bent op deze avonden van harte welkom. 

 

De eerstvolgende datums van de trainingsavonden in 

het nieuwe seizoen zijn:   

15-09-2010, 20-10-2010, 17-11-2010, en 08-12-2010. 

Deze praktijk trainingsavonden worden gegeven in de 

Kameleon, Walstraat 24 te Terborg. 

De kosten bedragen € 12,50 per avond. 

 

Praktijktrainingsdagen 

Docente: Elly Spronk 

Dit jaar hebben we voor het eerst 5 trainingsdagen op 

het programma staan. Dit is op het verzoek van 

cusisten, die te ver weg wonen om de trainingsavonden 

bij te wonen. Het is niet verplicht alle 5 dagen bij te 

wonen. 

De eerste trainingsdag zal zijn op 2 oktober 2010.  

Deze dag zal worden gewerkt met het leggen en duiden 

van een uitgebreid Keltisch kruis. De vorm hiervan zal 

zijn: Living Tarot; dus mensen zullen de plaatsen van de 

kaarten innemen, waardoor een verdieping in het 

contact met de kaarten ontstaat. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Wel s.v.p van tevoren opgeven in verband met de te 

reserveren ruimtes. 

 

Meer informatie de datums, kosten en manier van 

inschrijving  vindt u op de website van de ster: 

www.dester.org 

 

 

 

Geslaagden Beroepsopleiding tot 

Tarotkundige 

De volgende cursisten zijn op 27 juni 2010 geslaagd 

voor de Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige: 

Jannie Maas 

Yvo de Bruin 

Anne Marie Leemreize 

Annemarie Timmer 

Eveline Rijnders 

Charlene van de Vorst 

Wij feliciteren hen met het behaalde diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenklas 2009-2010 

van links naar rechts: 

Karel Jakobs (docent),  Charlene van der Vorst,  

Eveline Rijnders, Marcel Zwart (docent),  

Annemarie Timmer, Jannie Maas, Yvo de Bruin,  

Anne Marie Leemreize, Elly Spronk 

(voorzitter/docent) en Eleonore 

Oldenburger (docent). 

 

Na de diploma-uitreiking, hebben we 

het seizoen afgesloten met een 

gezellig samenzijn samen met de 

geslaagden en hun familie.  

 

 

 

 

 

 



Uitreiking certificaat  

De Tarot als weg tot  

persoonlijke Bewustwording  

(voorheen Inwijdingsweg) 

 

Op 26 juni 2010 heeft Elly Spronk de certificaten 

uitgereikt aan de deelnemers van deze cursus, die 

toegang geeft tot de Beroepsopleiding tot Tarotkundige. 

 

Het certificaat is in ontvangst genomen door: 

 

- Prem Noor Brussee  

- Marjolijn Snijder 

- Erik Sweeren 

- Geke van de Kerke 

- Yvonne Geerdinck – de Vries 

 

 

Susanne Arentsen heeft deze opleiding voor de tweede 

maal gevolgd en is daarvoor tijdens de feestelijke 

uitreiking in het zonnetje gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2010 

van links naar rechts: 

 

Henk Hollmann, Elly Spronk, Marjolijn Snijder,  

Susanne Arentsen, Janine van Aken,  

Yvonne Geerdinck, Erik Sweeren,  

Geke van de Kerke en Prem Noor Brussee 

 

 

 

 

Website 

Wij attenderen u op onze website, waar u meer kunt 

lezen over de activiteiten van De Ster, Centrum voor 

Bewustwording. 

Deze website is te bereiken via www.dester.org of 

www.tarotkundige.nl  

 

Overdenking 

Iedereen heeft een eigen manier om tegen het leven 
aan te kijken, problemen aan te pakken en uit de weg 
te ruimen 

Onderwijzen is dat het kan 

Leren is het mogelijk maken voor jezelf 

 

 

Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 

P/a Industrieweg 80 

7061 AV Terborg 

Telefoon: 0315-323643 

Internet: www.dester.org 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw email adres 

bekend is bij Stichting De Ster. 

Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 

info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 

 
 


