
1 

 

                   Nieuwsbrief
                         Juni 2014

 Facebook 
 Voorwoord 
 Openbare avond:  

Boodschappen op Roepnamen  
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 Astrologische vooruitblik juni  2014  

door Marcel Zwart 
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 Uitreiking certificaten de Tarot als weg tot 
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 Uitreiking certificaten Tarot en Gezondheid 
 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.  

Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2014 om u 
allen verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan 
te bieden. De docenten en gastsprekers staan garant voor 
een goede kwaliteit. Voor het up-to-date programma 
verwijzen wij u naar onze website www.dester.org of onze 
facebookpagina. 
 
 

 
 
 
 
 
OPENBARE AVOND: 
Boodschappen op Roepnamen 
 
Datum: 25-06-2014 
 
Olv Hans aan de Stegge 
 
Als men geboren wordt krijgt iedereen een naam. Het eerste wat 
we doen als er een baby geboren wordt is het kindje een naam 
geven. Die naam geven wij niet, maar die naam bepaalt in de kern 
de ongeboren ziel zelf. Het is de reflectie van energie, noem het 
ziel, die het kind zal gaan uitstralen. De naam is daarmee de 
spiegel van de ziel en/of dat wat men te leren heeft. De 
achternaam is al bepaald, de voornaam mogen wij zelf geven. 
Geboren worden en gekoppeld worden aan een naam is een 
levensopdracht. Alle gereedschappen die je tot je beschikking 
hebt om dit leven uit te voeren staan al voorgeprogrammeerd in 
je naam. Namen en taal horen bij elkaar, het zijn op elkaar 
afgestemde energieën. De voornaam staat voor het privé leven en 
de achternaam voor het maatschappelijk leven. Door 
naamswijziging bij een huwelijk kan het maatschappelijke leven 
sterk veranderen. Woorden gevormd uit voor en achternaam 
staan als belangrijk voor het gehele leven. De klank van een naam 
of delen van een naam zijn net zo belangrijk als door letters 
gevormde woorden.  
Symbolen zijn zeer belangrijk, elk woord is ook wel symbolisch 
uit te leggen. Symbolen zijn krachten. Iemand die bijvoorbeeld 
Roos in zijn naam heeft staan houd misschien wel van rozen, 
geuren en kleuren, doch kan ook zeer stekelige opmerkingen 
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maken, met en/of zonder humor. 
 
Op deze avond zal Hans aan de Stegge, paragnost en 
helderziende, op basis van uw voornaam en eventueel achternaam 
drijfveren en voorgeprogrammeerde krachtvelden van u 
blootleggen. 
 
 
U ben 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. 
 
 
 
 
De Ridder van Bekers 
Auteur: Marcel Zwart 

 
Kijk eens naar deze afbeelding van de 
Ridder van Bekers. Hij houdt het paard in 
toom. Het paard is de drager van de emoties 
die ons aanzetten om in beweging te komen. 
Onze emoties en gevoelens zijn van 
levensbelang; als we ons van onze 
emotionele lading afsluiten, dan vallen we 
stil. De Ridder van Bekers herinnert ons aan 
de noodzaak om vanuit onze ware 
hartstocht in beweging te komen. Als je je 
hart opent, dan stel je je kwetsbaar op, of in 
ieder geval raakbaar. Wie hartstochtelijk 

leeft, heeft zijn hart niet achter slot en grendel gezet. Het lijkt erop 
dat deze ridder van de tarot van Rider-Waite zijn hart graag wil 
openen, getuige de kelk die hij in zijn uitgestoken hand houdt. 
Maar hij heeft wel een harnas aan…  
In de middeleeuwen kon een ridder in een toernooi de vrouw naar 
zijn hart veroveren, door moedig de strijd aan te gaan en de triomf 
te behalen. Zal hij ook een goede echtgenoot zijn? Per slot van 
rekening heeft deze ridder altijd met gevoelens en emoties te 
maken, zowel van hemzelf als van anderen. In die betoverende 
wereld van emoties komen we onvermijdelijk alles tegen, inclusief 
onze verlangens, wensen en angsten. Daarom houdt de ridder zijn 
paard even in toom. Hij wil zijn hart volgen, zonder zich op te 
dringen. De rivier bevordert de stroom van gevoelens, maar is 
tegelijkertijd een drempel. De hier afgebeelde ridder maakt een 
rustige, liefdevolle, zachte en respectvolle indruk. Dat is heel wat 
om waar te maken. Lukt het je om deze kwaliteiten gestalte te 

geven, dan is het nog lang niet zeker dat alles loopt zoals je wilt. 
Maar heb je wel de garantie dat je in vrede bent met jezelf, omdat 
je weet dat je alles gegeven hebt en je geopend hebt voor de 
ervaring, zonder voorwaarden te stellen. 
 
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 juni 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Tweelingen is het derde teken van de dierenriem en 
loopt van 22 mei tot en met 21 juni. Het is een 
goede tijd om stil te staan bij je eigen groei en wat je verder wilt 
laten groeien. Naast innerlijke groei is bewustzijn van je lichaam 
ook belangrijk. Kun je daarmee communiceren of is je lijf maar 
een vervoermiddel? Aandacht geven aan je lichaam maakt dat 
nieuwe energieën kunnen gaan stromen. 
Het teken Tweelingen heeft een verbinding met de longen. Je kunt 
deze fase van groeimogelijkheden 
heel goed ondersteunen met de 
volgende oefening. 
 
Oefening: 
Zet beide voeten naast elkaar op 
de vloer. De hielen iets dichter bij 
elkaar dan de voorvoeten. Op 
deze manier ondersteunen je 
voeten je hele lichaam en dus de 
longen. 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige. Zij is samensteller van 
de DVD Bewust bewegen met Ismakogie en medeauteur van drie boeken over 
Ismakogie Vitaal en Mooi met Ismakogie, Heel je rug en De actieve 
bekkenbodem. De tekening komt uit deze boeken.  
Zij geeft o.a, Ismakogie bij de cursus  
Tarot en Gezondheid van Stichting De Ster. 
www.ellyhoekstra.com 
 
 
 
 
 



3 

 

Astrologische vooruitblik juni  2014 
 
Auteur: Marcel Zwart 

 
De hemel is een 
uitgestrekte ruimte 
waarin onze 
thuisplaneet moeder 
aarde tussen vele 
andere planeten 
eeuwenlang rondjes 
draait om de zon. 
Een van die planeten 
is Mercurius. De 
maand juni staat 
geheel in het teken 
van deze planeet, die 
juist nu een nadere 

kennismaking 
verdient. Mercurius is de grappenmaker van de hemelbewoners. 
Hij is goed van de tongriem gesneden, brengt heldere observaties 
treffend onder woorden en strooit als het hem uitkomt met 
spreuken en gezegdes. “Die wil ook een duit in het zakje doen”, 
betekent bijvoorbeeld “die wil ook zijn mening geven”. Sinds 
lang vervlogen tijden werden de planeten als goden beschouwd. 
Zoals later bij katholieken heiligen elk hun eigen functie hadden, 
zo had elke god zijn (of haar!) domein. Mercurius was de god van 
communicatie, reizigers, handelaren, marskramers en dieven. 
Liegen en de waarheid spreken horen allebei bij deze veelzijdige 
en wendbare god. 

Mercurius loopt vrijwel de hele maand juni Retrograde*, d.w.z. 
niet de “heenweg” van Tweelingen naar Kreeft, maar de 
“terugweg” van Kreeft naar Tweelingen. Als een zo uitgesproken 
expressieve energie terugloopt, dan krijgt hij een meer introverte 
kwaliteit. Allerlei rollen worden omgedraaid, tijdelijk en soms 
voorgoed. Een oude kennis die je in geen 10 of 20 jaar gezien 
hebt, kruist plotseling je pad. Als de telefoonverbinding wegvalt, 
een e-mail niet aankomt, je een misverstand krijgt met iemand die 
je altijd begrijpt: maak je geen zorgen, het is tijdelijk. Mercurius 
Retrograde is uitermate geschikt om op te ruimen, of wat extra 
tijd uit te trekken voor meditatie - 5 à 10 minuten per dag levert 
meer op dan je een half uur voornemen en er steeds maar niet toe 
komen. Ook voor evaluatie van hoe een en ander verlopen is en 
hoe je verder wilt is de komende maand uitermate geschikt. 
Bij grote contracten (aanschaf of verkoop van pand, zakelijke 
deal) is waakzaamheid gewenst. Wil je geld lenen of een huis 
kopen? Als het net zo goed een maandje later kan, dan heb je 
goede kans dat het loont om een maand te wachten. Als een 
snelle beslissing gewenst is, let dan extra scherp op de kleine 
lettertjes. Ook bij verkoop van je oude huis is dat aan te raden, 
speel gerust de advocaat van de duivel. Doe of je de 

geïnteresseerde, doch argwanende potentiële koper bent die alles 
inspecteert alvorens de knoop door te hakken.  
Vastgoed zal wel wat aandacht krijgen deze periode, want Venus 
loopt door het teken Stier, dat met financiën en waardevolle 
bezittingen te maken heeft. Deze combinatie wijst op een sterke 
behoefte aan zekerheid; je weet wel wat je hebt, maar niet wat je 
krijgt. Mensen die de waarde van hun huis overschatten zullen 
een stuk langer moeten wachten voordat er kopers opdagen en 
zelfs dan zullen ze heel wat water bij de wijn moeten doen.  
 
 
 
* voor uitleg en beelden zie: 
http://tinyurl.com/pzveh9x  
 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding 
tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com  
 
 
Vanaf deze maand zal Marcel Zwart de astrologische tendensen 
beschrijven in deze nieuwsbrieven. Wij bedanken Jan Weber voor 
zijn inzet en uitvoerige astrologische beschrijvingen, die hij vele 
jaren voor ons heeft verzorgd. 
Dank je wel Jan! 
 
 
Astrologische privéconsulten Marcel Zwart 
 
Op 28-06-2014 geeft Marcel Zwart privé consulten. Door middel 
van uw geboortedatum  - en tijdstip, berekent Marcel uw 
horoscoop en de tendensen die op dit moment belangrijk zijn. 
Via een kaartlegging op de 12 huizen geeft hij een concreet advies. 
 
Kosten consult en geluidsopname:  €  75,00 
 
Tijdstippen:  
 
11.00 uur 
12.30 uur 
14.00 uur 
15.30 uur 
 
Als u interesse heeft, geef u dan z.s.m. op. Er zijn namelijk 4 
plaatsen beschikbaar. 
 
Opgave via 
info@dester.org, ovv uw telefoonnummer, geboortedatum en 
geboorteplaats. U wordt dan teruggebeld om u in te plannen op 
een van bovengenoemde tijdstippen. 
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Sfeerimpressie Open Dag 18 mei 2014 
 
Wij en ook de mensen die ons deze dag bezocht hebben, kijken 
terug op een zinvolle, gezellige en zeer geslaagde Open Dag. Wij 
hebben tot nu toe vele positieve reacties ontvangen. 
 
Uiteraard bedanken wij alle deelnemers voor hun medewerking. 
Ook het Ster-team heeft weer veel werk verzet om deze dag 
sfeervol aan te kleden. Hartelijk dank!   
 
 
Klik voor foto’s op: 
 
 
http://www.dester.org/sfeerimpressie-open-dag-18-mei-2014/  
 

 
 
 
 
 
Afscheid Eleonore Oldenburger 

 
Op 18 mei 2014, aan het einde van de 
Open Dag van de Ster,  heeft 
Eleonore afscheid genomen van haar 
deelname als docente aan de 
Beroepsopleiding tot Tarotkundige. 
In een kleine groep van mede-
docenten, oud cursisten en leden van 
de Raad van Bestuur hebben we 

Eleonore bedankt voor haar medewerking en haar voor de 
toekomst het allerbeste gewenst.  
  
 

De catering was op een voortreffelijke wijze verzorgd door 
partycentrum Terhorst uit Netterden   Voor meer informatie zie: 
http://www.partycentrumterhorst.nl/  
 
Van Eleonore ontvingen wij onderstaande tekst: 
 
Lieve Elly, beste Henk, bestuur en alle vrienden van De Ster,  
 
  
Wat was dat een verrassing, 
 
totaal onverwacht, 
 
zo hartverwarmend, die rozenkwarts, 
 
een opstekertje voor de komende tijd. 
 
Die prachtige mand met Achterhoekse heerlijkheden 
 
en dat mooie lied van Yvonne. 
 
Het kon niet op. 
 
Met weemoed kijk ik terug naar dit afscheid. 
 
En dan die mascotte, dat schattige Sterrekindje. 
 
Wanneer ik weer eens in de schaduw sta,  
 
of de schaduwen voel naderen  
 
zal dit kindje mij zeker helpen ophoog te kijken en  
 
de ster in de geest te visualiseren en haar kracht te voelen. 
 
Die ster heeft een speciaal plaatsje in mijn hart 
 
En dat blijft! 
 
Een warme hartegroet, 
 
  
Klaas en Eleonore 
 
 
Voor meer sfeerfoto’s klik op:  
http://www.dester.org/afscheid-eleonore-oldenburger/  
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Uitreiking oorkondes 

De Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording 

Op 31 mei 2014 heeft Elly Spronk de certificaten 
uitgereikt aan de deelnemers van deze cursus, welke toegang geeft 
tot de erkende Beroepsopleiding tot Tarotkundige. Deze dag werd 
afgesloten met een uiterst gezellig samenzijn bij Grand Cafe van 
der Eem te Terborg. 
 
Het was geen echt afscheid van elkaar, want de meesten  zien 
elkaar op 14 september 2014 teug bij de start van de erkende 
Beroepsopleiding tot Tarotkundige. 
 
 

 
 
 
 
Uitreiking certificaten Tarot en Gezondheid.  
 
Op 1 juni 2014 hebben Elly Spronk en Elly Hoekstra de 
certificaten Tarot en Gezondheid uitgereikt aan de deelnemers. 
 
Ook deze cursus werd afgesloten met een gezellig samenzijn 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Op 2 juni heeft Marie Louise ter Horst namens de groep 
Tarot en Gezondheid een schitterende mand met 
cadeautjes bezorgd bij aanstaande moeder Lisette Leerkes.  

 

Wij wensen Lisette en haar partner een prachtige tijd toe! 

 

 
Erkende Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
vindt doorgang. 

Wij zijn  verheugd u te kunnen mededelen dat het tweede jaar van 
de erkende Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
doorgang vindt. 
 
Hebt u interesse om deel te nemen en verzekerd te zijn van een 
plaats in deze opleiding, geeft u zich dan z.s.m. op. Wij zijn als 
docententeam zeer gemotiveerd en van plan er een prachtig 
cursusjaar van te maken! 
 
Hartelijk welkom! 
 
 
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  
 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend is 
bij Stichting De Ster. 

Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 
info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 


