
 

 

Laatste Nieuwsbrief 2012 

Beste Sterre-vrienden, 

Het veelbesproken jaar 2012 loopt ten einde en dus is het tijd voor een 
kleine terugblik. 
Stichting de Ster kijkt terug op een goed en spiritueel jaar. 
In februari hebben wij een workshop mogen geven op de Business -
University Nijenrode. Daar zijn contacten gelegd, waar we nog steeds een 
goede relatie mee hebben.  
 
Het aantal cursisten, dat aan de verschillende opleidingen deelneemt, stemt 
tot tevredenheid, zowel het aantal als ook de instelling en inzet van de mensen.  
 
Onze Open Dag was een succes! Veel bezoekers en een prachtige sfeer.  
 
Ook vanuit de zakenwereld zijn verschillende vragen over begeleiding vanuit De Ster aan de orde. Dit 
stemt tot grote tevredenheid, omdat daar ook uit blijkt dat de taboesfeer rondom Tarot aan het 
verdwijnen is.  
De lezingen op de openbare avonden hadden kwaliteit en inhoud. 
 
Wij danken: 

 De redactie van het blad Inzicht, dat er  elk kwartaal weer in slaagt om een prachtig nummer 
uit te brengen 

 Al onze cursisten voor het in ons gestelde vertrouwen 
 Onze adviseurs die, indien nodig, ten allen tijde voor ons klaar staan 
 De docenten, die ook dit jaar zeer bekwaam hun lessen hebben 

vormgegeven 
 Het “Ster-team” . De mensen die altijd aanwezig zijn met helpende 

handen, meegaan naar beurzen en activiteiten elders 
 Al degenen die ons verrast hebben met goede wensen en attenties 

 
Wij zijn blij en trots dat Stichting de Ster gedragen wordt door zoveel prachtige 
mensen. Gesteund door u allen zien wij het jaar 2013 zonnig tegemoet.  
 

 
Graag hadden wij u allen een persoonlijke Kerstgroet gestuurd, maar de 
grote aantallen mensen, maakt dit praktisch onmogelijk. Wees er echter 
van overtuigd, dat onze intenties om u allen het allerbeste te wensen er 
niet minder om zijn.  
 
 
 

 
 



 
Nieuwjaarsmorgen 

 
Op Nieuwjaarsmorgen bij het ochtendgloren 

voel ik me even opnieuw geboren. 
Een intens geluk overvalt me, omdat ik weet 

dat zelfs ik uniek mag zijn in het spel dat leven heet. 
 

Hoe vaak hoorde ik me in zelfmedelijden wel niet klagen, 
omdat ik het antwoord dacht te weten op zovele vragen. 

Zo ondervond ik ook, dat je levenswijsheid kreeg 
door te aanvaarden van wat op je toekomt en verder…. gewoon maar zweeg. 

 
Want net als in een grote puzzel, waarin ieder stukje past, 
zo is ook ons bestaan geregeld, dan een poosje verdrietig,  

dan plotseling door geluk verrast. 
Als iedere dag een blije werd, dan was dat een groot gemis, 

omdat ik weet dat elke pijn een klein beetje groeien is. 
 

Ik ben zo dankbaar voor de bron, die elke minuut ons leidt, 
die steeds het licht weer bovenhaalt en ’t donkere vermijdt. 

Ik ben zo dankbaar… voor de ontdekking wat de zin is van ons bestaan; 
ik heb het leven lief en het mag van mij tot in het oneindige verder gaan. 

 
 
 
 
Wij wensen u allen, samen met degenen die u lief zijn, een 
Gezegend Kerstfeest en in een alle opzichten goed 2013! 
 
Namens Stichting de Ster 
Elly Spronk en Henk Hollmann 


