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 Nieuwsbrief
                         Januari 2015
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 Openbare avond De Ster 
 Astrologie, Tarot en de actualiteit: Marcel Zwart 
 Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
 Pentalogie en 2015: Henk Hollmann 
 Contactgegevens 

  

 

 

 

 

ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingendester  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

Beste tarot-vrienden 
 
Dit is dan alweer de eerste Nieuwsbrief van 2015  
Wij hopen dat u allen een gezellige jaarwisseling hebt gehad en 
een goede start gemaakt hebt in het jaar 2015.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aan het begin van dit nieuwe jaar een klein gedicht 
 
 
Het is goed in je eigen hart te kijken 
Nu er weer een jaar ten einde is gegaan 
Of je van begin tot einde 
Geen enkel hart hebt pijn gedaan 
 
Geen ogen hebt doen schreien 
Geen weemoed op een wezen lei 
Of je tot liefdeloze mensen  
Een woordeke van liefde zei 
En voel je dan in het huis jouw´s harten 
Dat je een droefenis genas 
Dat jij jouw armen hebt gevonden 
Rondom een hoofd dat eenzaam was 
Dan voel je op jouw lippen die goedheid 
Gelijke een welkomstzoen 
Het is goed in je eigen hart te kijken 
Dan weet je wat je in 2015 hebt te doen 
 
Vrij vertaald naar een gedicht van Joost van den Vondel 
 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2015 om u allen 
verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. 
De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit.  
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Komende activiteiten die De Ster aanbiedt zijn: 
 
25 januari 2015 
Start eerste dag van de tweedaagse workshopcyclus:  
“het Vierkant van Saturnus”.   
De tweede workshopdag vindt plaats op 1 februari 2015. 
 
 
iedere planeet heeft een vierkant, maar Saturnus heeft het meest 
magische. Deze is tevens het moeilijkste te ontcijferen, want dit 
vierkant gaat namelijk over onze levenslessen.  
Het vierkant of de kubus, hoort ook bij de planeet Saturnus. Ook 
het metaal lood kunnen we verbinden met deze planeet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit vierkant zal ons inzicht geven met welke talenten wij op aarde 
gekomen zijn en wat nu in dit leven onze levensopdracht is, maar 
vooral zal het ons de weg wijzen die wij mogen/kunnen volgen 
om onze levensopdracht te vervullen.  
 
In deze workshop zullen wij in 2 lesdagen leren om  ons 
persoonlijke vierkant te maken (en/of van onze huisgenoten) aan 
de hand van onze geboortedatum. Tevens zullen we op de 
tweede dag met een uitgebreide kaartlegging kijken (geen 
Tarotkennis vereist!) op welke manier wij op dit moment onze 
levensopdracht vorm geven.  
 
Duur: 2 lesdagen 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
Kosten: € 160,00. Betaling per dag  € 80,00 is mogelijk (2x).  
Data: 25-01-2015 en 01-02-2015 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
 

 
28-01-2015  is er weer een Openbare Avond:  
Helend Zingen olv Yvon Taken 
 

--------------------------------------- 
21 februari 2015: start de opleiding  
“de Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording”, o.l.v. 
Elly Spronk Hollmann. 
 
Op verzoek van verschillende geïnteresseerden, hebben we deze 
cursus teruggebracht van 15 naar 12 lesdagen, oftewel  
“back to basic”. De onderwerpen “verbale en non-verbale 
communicatie” en “Tarot en bezinning” verplaatsen we naar het 
tweede jaar van de Beroepsopleiding tot Tarotkundige.  
 
Start: 21 februari 2015 
Duur: 12  lesdagen 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Lokatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Kosten: € 750,00 
Betaling per dag € 70,00 is mogelijk (12x). 
 
Benodigdheden: 
-  Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling,   
   Elly Spronk € 25,00 
   1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen) 
- Optioneel is aanvullend lesmateriaal te verkrijgen, zoals: 
 Reader kaartbeschrijvingen Grote Arcana: € 20,00 
 Reader kaartbeschrijvingen Hofhouding, elementen en 

Kleine Arcana: € 20,00 
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u interesse heeft, belt 
u dan met mevr. Spronk, tel.: 0315-323643 of email naar 
info@dester.org.  
 
Deze opleiding is tevens het eerste jaar van de erkende 
Beroepsopleiding tot Tarotkundige.  Wij verheugen ons erop het 
nieuwe jaar te starten met deze bijzondere cursus.  
 

---------------------------------------- 
 
Overige activiteiten van Stichting de Ster:  
 
14-01-2015: Openbare avond bij Vereniging Parabool te 
Doetinchem, door Henk Hollmann 
Onderwerp: Pentalogie 
 
 

--------------------------------------- 
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OPENBARE AVOND: 
Helend Zingen 
Datum: 28-01-2015 
Olv Yvon Taken 
 
Helend zingen is een vorm van zingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van onze zangstem om ons zelf genezend vermogen aan 
te spreken, te ontwikkelen en ons bewust te maken dat we 
scheppende en creërende wezens zijn. 
 
Helend zingen kan zich uiten in het zingen van boventonen, 
specifieke klanken, specifieke woorden, mantra’s en helende 
liederen. 
De uitwerking van helend zingen op de mens is dat de 
trillingsfrequentie van ons lichaam wordt verhoogd wat een 
positieve invloed heeft op de werking van ons vegetatieve 
zenuwstelsel, onze hormoonhuishouding en ons immuunsysteem. 
Helend zingen heeft een positieve invloed op ons fysieke gestel in 
zijn algemeenheid en op ons geestelijk, emotioneel en spiritueel 
welbevinden. 
Het allermooiste van helend zingen is dat je altijd je eigen 
instrument tot je beschikking hebt, op ieder uur van de dag en op 
ieder moment dat je het nodig hebt. 
U bent allen van harte welkom! 
 
Locatie: Kulturhus de Rietborgh,  
              Borgsche Rieten 15, Terborg 
Aanvang: 20.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Kosten: € 10,00 p.p. 
 
 
 
Tarot en astrologie – januari 2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 
 

2015 is ontegenzeggelijk het jaar van XV – de 
Duivel. Er zijn weinig kaarten in de zg Grote 
Arcana die een scherper verschil laten zien 
tussen de ware kwaliteit en de lagere uiting. En 
we mogen ervan uitgaan, dat beide kanten zich 
met kracht zullen manifesteren dit jaar – zowel 
in nationale en internationale gebeurtenissen en 
ontwikkelingen, alsook in ons persoonlijke leven. 
Hoe kunnen we hier het beste naar kijken en, 
nog belangrijker, hoe kunnen we hier het beste 

mee omgaan? Laat ik om te beginnen stellen dat geen enkele 
tarotkaart op zich “slecht” is, dus ook de Duivel niet, al is er heel 
wat christelijke en islamitische propaganda die ons dit wil laten 
geloven.  
Duidelijk is wel, dat wij mensen met deze energie fors uit de bocht 
kunnen vliegen, zoals frauderende accountants, 
rommelhypotheken verkopende bankiers en voor I.S. of Boko 
Haram strijdende godsdienstfanaten de afgelopen tijd uitgebreid 
hebben laten zien. Ook in ons dagelijks leven laten wij steken 
vallen door ons (veelal onbewust) te laten sturen door allerlei 
soorten zucht zoals hebzucht of gemakzucht. Niet het hebben of 
het gemak is hier het probleem, maar de zucht, de verslaving. Dus 
wat voor goeds schuilt er eigenlijk in deze duistere kaart? En hoe 
kunnen we dat goede er uit halen? 
Misschien helpt het om ons te realiseren, dat we tijdens ons 
verblijf hier op aarde wel een lichaam hebben, dat ons bewust kan 
maken van de meest uiteenlopende behoeftes. Eten, drinken, 
slapen, anderen aanraken en door anderen aangeraakt worden.  

 
Ook de behoefte aan lichaamsbeweging 
wordt in ons zittende bestaan nogal 
eens onderschat. Zowel sport als 
dansen zijn hier waardevolle 
uitlaatkleppen. Vooral dansen sluit aan 
bij een wezenlijke functie van de 
Duivel, die je prikkelt om het leven te 
vieren. Sta jezelf toe om te genieten 
door niet alleen te doen wat nuttig is, 

maar ook waar je plezier aan beleeft - ongeacht of “de buren” daar 
afkeurend over denken of niet. De duivel in ons zoekt een 
vrijheid, die in een aantal opzichten lijkt op die van de Dwaas. De 
gezochte vrijheid is ook een bevrijding uit verslaving, die niet met 
verboden en straffen kan worden afgedwongen. Wij kunnen niet 
tot ware kennis komen zonder onszelf ervaring toe te staan. En ja, 
dat kan soms gevaarlijk zijn. Maar de zin van het leven kan toch 
niet zijn, dat we alles onder controle houden en alle gevaren 
vermijden? Zoals de Heremiet in ons zich bewust gekozen taken 
stelt, zo roept de Duivel ons toe: Leef en geniet! Je mag er NU al 
zijn en je mag NU al genieten.  
 
Astrologie 
 

Mooi is toch dikwijls weer, hoe verschillende 
tekens van de dierenriem voor een langere of 
kortere periode sfeerbepalend zijn. Zo drukken 
Ram, Schorpioen en Steenbok hun stempel op de 
belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen 
van de laatste 2 jaar. Ram en Steenbok blijven de 

komende jaren een stevige partij meeblazen, maar de Schorpioen 
doet een klein stapje terug, terwijl de Boogschutter wat meer naar 
voren komt. Dit heeft als gevolg, dat thema’s rond vrije 
meningsuiting steeds meer aandacht zullen krijgen. Persvrijheid, 
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klokkenluiders, affaires zoals “wiki-leaks”, er is al zoveel gaande, 
maar de komende jaren zal de strijd principiëler worden. Dit geldt 
ook voor het recht op onderwijs en scholing voor iedereen, 
ongeacht leeftijd, ras, of geslacht. Het gegeven dat in zo veel 
landen dit recht door geloofsfanatici ontkend wordt of door 
bezuinigende regeringen wordt ingeperkt, maakt duidelijk dat we 
hier een fikse kluif aan kunnen hebben. 

In de komende maand zien we 
een vermenging van Steenbok en 
Waterman. Dit geeft op 
persoonlijk niveau het verlangen 
om zowel integer als vriendelijk 
en tolerant te zijn in de omgang 
met familie, buren en collega’s. 
Het “er is geen vuiltje aan de 
lucht” van Jupiter in Leeuw 

wordt getemperd door de reeds genoemde Saturnus in 
Boogschutter, die ook te maken heeft met verminderde 
opbrengsten van collectes en inzamelingsacties. Men wil wel, maar 
heeft nu eenmaal een tikje minder te besteden. Daardoor stellen 
de meeste mensen hun prioriteiten wat scherper en houden zij 
goed in de gaten waar hun uitgaven naartoe gaan. Het lijkt mij, dat 
voorzichtig optimisme zeer gepast is, in welk opzicht we de groei 
nu ook zoeken. 
 
Op 17 januari 2015 en 1 februari 2015, geeft Marcel Zwart 
consulten bij De Ster in Terborg.  De data zijn: 
17-01-2015 en 01-02-2015. 
 
Tijdstippen waarop u zich kunt aanmelden zijn:   
11.00 uur, 12.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur. 
 
U kunt zich aanmelden via info@dester.org of  
telefonisch: 0315-323643.    
 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismakogie 
 
Oefeningen voor de maand januari 2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
 
Steenbok is het tiende teken van de dierenriem en loopt van 22 
december tot en met 20 januari.  
Het is een periode om vorm te geven, te bouwen. Je mag aandacht 
geven aan wat je graag zou willen. Blijf niet bij het oude uit 
veiligheid en gewoonte. Het is een mooie tijd om te kijken waar je 
angst voor verandering vandaan komt. 
Steenbok heeft een verbinding met de knieën. Het is dus goed om 
in deze periode een oefening voor de knieën te doen. 
 
Oefening 
Ga goed zitten. 
Maak van je linkerbeen een standbeen. Til met je rechter 
bovenbeen je been op. Laat je onderbeen zachtjes heen en weer 
bewegen. Doe nu hetzelfde met het linkerbeen. 
Je kunt deze oefening ook heel goed doen door op een tafel of 
bureau te gaan zitten en de onderbenen zachtjes heen en weer te 
bewegen. 
 
 

         
 
 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 



5 

 

 
Pentalogie: het jaar 2015 
   
 
Auteur: Henk Hollmann 
 
Ieder mens op aarde is hier met een of meerdere 
levensopdracht(en). Getallen die in uw geboortedatum staan, 
vormen tezamen met de optelsom ervan, een ezelsbruggetje hoe 
met deze opdracht om te gaan. Pentalogie geeft sleutels aan hoe u 
op een zo positief mogelijke manier met de heersende 
(getalsmatige) trillingen, waar u met Pentalogie inzicht in krijgt, 
om kunt gaan, zonder uw eigen verantwoordelijkheid uit het oog 
te verliezen. Dit is essentieel in dit orakelsysteem. U bent tenslotte 
uw eigen rentmeester, eigen schepper.  
 
Het jaar 2015 heeft een bepaalde tendens in zich, welke we uit 
kunnen rekenen en nader kunnen analyseren, door de getallen uit 
dit jaar te plaatsen in een pentagram. 
 
Optelling en plaatsing van de getallen in het pentagram 
 
We tellen de getallen op van rechts naar links. Dit levert op:   
5 + 1 + 0 + 2 = 8. 
 
Als we de getallen plaatsen in een pentagram levert dit op: 
 
                                           1 
 
 
 
                                2                    0 
                                                                            
        (0) 
 
 
                       (1)            (5)       
 
                         
                                           
 
 
                       5 (2) 
 
 
Als we het getal 8 beschrijven, komen we tot de volgende analyse:  

 
Het getal 8 is in de optiek van Huige/Muller verbonden 
met de planeet Venus. 
Dit getal staat voor liefde en genegenheid; de 
verbindende kracht. Deze kracht zal hard nodig zijn in 

het 2015, maar deze is echter wel aanwezig. In eerste instantie kan 

getal 8 worden verbonden met de zachte, vrouwelijk kracht in ons. 
Zij staat voor het scheppende, vrouwelijke, creatieve potentieel, 
dat in een ieder van ons aanwezig is.  
 
Getal 8  kan eveneens  worden beschouwd als een incarnatie van 
moederliefde. Zij is het symbool van de weldoenster (Venus). Dit 
getal roept dus een associatie op met de moederrol die wij in ons 
leven spelen. Welke gedragspatronen hebben wij van onze moeder 
overgenomen en welke mogen wij loslaten? “Laten wij los of 
houden wij vast”, zijn associaties die dit getal oproept. 
Deze moederrol gaan wij (of wij het willen of niet) in de 
zogenaamde participatiemaatschappij en de hervormingen in de 
zorg gestalte geven. Problemen en twijfels, zullen deze periode wel 
een rol blijven spelen (getal 2 en 5 staan samen op de 5e plaats).  
 
Het getal 8 heeft sterke aanleg voor rechtvaardigheidsgevoel en 
het verdedigen van de omgeving verdedigen, als het erop aan 
komt. Want een 8 waakt over het huis, land, staat enz.. en streeft 
ernaar dat zijn dierbaren niets overkomt.  
 
 
Economie 
Getal 8 wijst in economisch opzicht op een voorzichtig en teer 
herstel. (getal 5 op de 8e plaats) Dit kan echter alleen plaatsvinden 
als oude, verkeerde patronen worden omgevormd Nieuwe 
opvattingen omtrent economisch verkeer en internationale handel 
zullen een rol gaan spelen. Vooral het aspect van de 
zelfvoorzienende economie, kan een boost krijgen. (getal 5 en 1 
op de 4e plaats, wat een samenstand is tussen Pluto en de Zon). 
Anderzijds ligt sociale onrust eveneens op de loer (zelfde 
samenstand getallen). De werkeloosheid zal maar met moeite 
afnemen. Op dit vlak zal er de nodige sociale onrust blijven 
bestaan. 
 
Getal 1 op de 4e plaats geeft ook aan dat op het gebied van 
leiderschap, regeringen en vrijheid van meningsuiting er 
spanningen zullen ontstaan, danwel zich verder uit zullen 
kristalliseren. Het is de uitdaging om te reageren op geestelijke 
onrust, d.m.v. daadkracht gekoppeld aan verbondenheid in plaats 
van polarisatie en veroordelingen jegens elkander.  
 
 
 
 
Politieke veranderingen  
In politiek opzicht wijst getal 8 op een behoefte aan stabiliteit 
d.m.v. een nieuw evenwicht. Oftewel verandering. Dit zal zich 
manifesteren in de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 en de 
hieraan voorafgaande Provinciale Statenverkiezingen. 
De beïnvloeding van de uitslag wordt mede bepaald door de 
economisch ontwikkelingen. 
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Uitdaging: 
Uw persoonlijke uitdaging in 2015 is om u te bevrijden van oude 
opvoedingspatronen, opvattingen en aannames, welke een rem 
kunnen geven op uw persoonlijke groei en een evenwichtsgevoel 
in uw leven kunnen belemmeren.  
Juist het ontwikkelen en verdiepen van uzelf, kan leiden tot een 
hernieuwd geloof in spiritualiteit en nieuwe doelstellingen in het 
leven.  Dit jaar is immers de zoektocht naar een nieuwe balans.  
 
Rest mij u om een balansvol en harmonieus 2015 toe te wensen. 
  
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.dester.org 
 
 
 

 
 
Contactgegevens: 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org     
Email: info@dester.org 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
 
Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 
info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend is bij 
Stichting de Ster 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


