
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (september  2013) van 
Stichting De Ster kun je onder andere lezen over:   

- De Koningin  van Zwaarden: 
Marcel Zwart 

- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik september 2013 

door Jan Weber 
- Openbare avond: 

De Tarot als weg tot  
Persoonlijke Bewustwording 25-09-2013 
Elly Hollmann en medewerkers 

- Contactgegevens 
 

Voorwoord 

 
Hallo allemaal, 

 

Dit is de eerste Nieuwsbrief na de vakantieperiode.  

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne  zomer hebben 

gehad en nu geladen met nieuwe energie weer deel 

zullen nemen aan de vele activiteiten bij de Ster. 

Zie voor het programma onze website www.dester.org 

 

Er zullen dit seizoen vele nieuwe activiteiten 

aangekondigd worden, dus blijf ons volgen. 

Wij verheugen ons erop jullie allemaal weer te zien om 

in gezelligheid en innerlijke verbondenheid  samen 

verder te werken aan onze innerlijke groei. 

 

Tot spoedig ziens. 

 

Het “Ster – team” 
 

 

De Koningin van Zwaarden  

Auteur: Marcel 

Zwart 

 
Laten we een blik werpen op 

de Koningin van Zwaarden. 

Uit het beeld van deze kaart 

komt een krachtige vrouw 

naar voren, die zich niet door 

loze praatjes van de wijs laat  

 

 

 

 

 

 

brengen. Het lijkt wel of Pamela Colman Smith (de 

tekenares)  een extra kwaliteit heeft om het gezicht van 

een vastberaden en principiële vrouw af te beelden, 

zoals ook op de kaart Gerechtigheid te zien is. De 

Koningin van Zwaarden is erop gericht om de balans 

tussen denken en voelen te bewaken. Een delicate 

kwestie mag je dat wel noemen, want er is een fijn, maar 

belangrijk onderscheid tussen gevoel en emotie. De 

Koningin van Zwaarden zit stevig op haar zetel, wakker, 

aandachtig, geconcentreerd en zich van haar taak 

bewust. Zij houdt het zwaard recht omhoog, om het 

intuïtieve weten van de hemelse sferen te verbinden met 

besef van het leven op aarde, waar wij allen met enige 

regelmaat in onze eigen valkuilen lopen. 

Onder de armleuning van haar troon zie je het gezicht 

van een jong meisje, een engelachtig wezen. Dit verwijst 

naar het vermogen van de Koningin van Zwaarden, om 

negatieve, zelfondermijnende gedachten te doorzien als 

onwaar. De waarheid die dan naar boven komt is 

besloten in onze oorspronkelijke staat van onschuld en 

creativiteit. Wij allen hebben bestaansrecht, en 

individuele ontplooiing, die werkelijk van binnenuit komt 

is altijd waardevol voor de samenleving. Juist door de 

onzekerheid van twijfels toe te laten en de knoop pas 

door te hakken als de innerlijke zekerheid er is, komt er 

ruimte voor iets waarlijk nieuws, een nieuwe geboorte 

van wie je oorspronkelijk bent. De Koningin van 

Zwaarden houdt zich niet bezig met het veroordelen van 

anderen. Wel beoordeelt zij zichzelf op het 

waarheidsgehalte van haar keuzes. Wie de innerlijke 

Koningin van Zwaarden aan het werk zet, zal sociale en 

pedagogische propaganda herkennen en afhakken. 

Doorzie de cliché-gedachten over wat je wel zou 

moeten, ook al wil je het niet en wat je niet zou mogen, 



ook al wil je het wel. Zo ga je de ultieme vrijheid 

tegemoet. 

 

Auteur: Marcel Zwart 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
Ismakogie 

Oefeningen voor de maand september 

Auteur: Elly Hoekstra 

 
Maagd is het zesde teken van de 

dierenriem en loopt van 24 

augustus tot en met 22 

september. Het is een periode van 

samenwerken, van voelen en 

denken met elkaar in evenwicht brengen. Door 

ervaringen in het leven op te doen, kun je pas zeggen of 

iets goed voelt of niet. 

Het teken Maagd heeft onder andere een verbinding met 

de darmen. Je kunt deze periode heel goed 

ondersteunen met  de volgende oefening. 

 

Oefening: 

Ga goed liggen met opgetrokken knieën. Leg je 

rechterhand op je buik en draai met je hele handpalm 

een cirkel over je buik. Begin rechts, ga omhoog en 

dwars over je buik links naar beneden en onderlangs 

weer naar rechts. Op deze manier masseer je als het 

ware je dikke darm. Als je deze oefening elke ochtend in 

bed doet, bevordert dat een goede darmwerking.  

 

Elly Hoekstra (www.ellyhoekstra.com) is 

Ismakogiedocent en Tarotkundige. Zij is medeauteur van 

drie boeken over Ismakogie en samensteller van de 

DVD Bewust bewegen met Ismakogie.  

Zij geeft o.a,  Ismakogie bij de cursus Tarot en 

Gezondheid van Stichting De Ster. 

 
 

Astrologische 
vooruitblik  
September 
2013 
 
 

De meest September borduurt de 1e weken nog voort 

op de positieve energie van het groot sextiel 

(Davidsster) dat we op 3 augustus hebben meegemaakt. 

Het eerste opmerkelijke is de Nieuwe Maan van 5 

september. Deze valt samen met het Joods Nieuwjaar in 

dit geval het jaar 5774. Numerologisch komt dat jaar 

overeen met de kaart de Hogepriester. Volgens Banzhaf 

heeft dit de kwaliteit van “het zoeken naar de zin der 

dingen, naar de waarheid, het geopenbaard worden 

daarvan”. De datum 5 september 2013 geeft als 

uitkomst het getal 2, overeenkomend met de 

Hogepriesteres. Ook volgens Banzhaf overeenkomend 

met spirituele kennis en wijsheid.  Als we beide kaarten 

combineren zien we een mooie combinatie van spirituele 

voeding en de openbaring daarvan in de wereld. 

Kijken we vervolgens naar de 14e graad Maagd, de 

graad van deze Nieuwe Maan, volgens de astrologische 

mandala van Janduz de graad van de dienstbaarheid.  

In dit geval dienstbaarheid binnen de kaders die een 

achtereenvolgende reeks van incarnaties aan 

voorwaarden en taken hebben gecreëerd.  

Deze wordt gesymboliseerd door een sterke Os die een 

zware boomstam trekt over een onbewerkte akker, 

achter hem valt een man met een pikhouweel een 

massieve rots aan, die de horizon begrenst. 

Volgens de astrologische mandala van Rudhyar wordt 

deze graad gesymboliseerd door een prachtige 

stamboom gegraveerd op een blad perkament. 

Perkament werd in vroeger tijden o.a. gemaakt van 

ossenhuid. 

Beide symbolen moeten ons een beeld geven hoe we 

onze dienstbare bijdrage leveren aan de wereld en 

welke erfenis we daarvoor uit het verleden (zowel 

spiritueel als materieel) hebben meegekregen. 

 

Rond 9 september kunnen we nogal wat tegenwerking 

tegenkomen in het realiseren van zaken die we 

belangrijk vinden. Wordt die tegenwerking heel hevig, 

stel je dan zelf de vraag of je met de juiste dingen bezig 

bent en of ze voldoende ook het belang van anderen 

dienen. 

 

Vanaf 11 september kan de sfeer met de partner wat 

broeierig worden. Niet alles wat uitgesproken zou 

moeten worden, wordt ook uitgesproken. Sommige 

zaken kunnen onderhuids een rol blijven spelen. 

 

Rond 20 september kunnen we sterk worden 

geconfronteerd met het thema macht en onmacht. Pluto, 



de planeet die ons sinds 2008 al confronteert met een 

en ander gaat dan direct lopen. 

Dat gebeurt op nog net op de 9e graad Steenbok, met 

de mooie symboliek van de engel meteen harp.  

Het is de graad waarin we afstemmen op de universele 

levens van onze ziel. 

Zit er iets tegen, doe dat dan en probeer zuivering in je 

leven aan te brengen want dat is de belangrijke les die 

Pluto ons steeds probeert te brengen. 

 

Geïnteresseerd in een abonnement op Inzicht? 

Voor 15 Euro per jaar ontvangt u ons blad met een 

diversiteit aan inspirerende artikelen. 

Stuur een mail naar inzicht.admin@dester.org 

Een geschenkabonnement kan ook een mooi en 

waardevol cadeau zijn. 

 

Jan Weber 

Geïnteresseerde in meer astrologische 
artikelen van mijn hand, kijk dan op 
www.omegahighlighter.com 

 
 
Openbare avond 

25-09-2013 

De Tarot als weg tot Persoonlijke 

Bewustwording 

met:  Elly Spronk en medewerkers 
 
(i.v.m. de opname van Elly Spronk (zie 
onderstaande berichtgeving) zal de inleiding 
worden verzorgd door Henk Hollmann) 
 
 
Deze avond zal Elly u kennis laten maken met de Tarot 

van Rider – Waite. De 22 kaarten van de Grote Arcana 

laten onze levensloop zien. Ons leven is een 

Inwijdingsweg. De kaarten weerspiegelen onze 

drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze 

beschrijven onze levensweg om te worden wie we 

(kunnen) zijn. 

  

Ook de kaarten van de Kleine Arcana  (de elementen 

vuur, aarde, lucht en water) worden genoemd. Zij laten 

ons de omstandigheden zien waar we in ons dagelijkse 

leven mee te maken kunnen krijgen. 

  

De kaarten van de Hofhouding (Koning, Koningin, 

Ridder en Page) laten ons zien welke houding we 

aannemen ten opzichte van de verschillende situaties in 

ons leven. 

  

Grote processen (Grote Arcana) kunnen we niet 

veranderen, zoals ook de omstandigheden die daar bij 

horen een feit zijn. Maar onze houding tegenover wat er 

in ons dagelijkse leven gebeurt, kunnen we wel 

veranderen en daarmee kunnen we leren zelf sturing te 

geven aan ons leven. 

  

Na de pauze worden er door docenten en 
afgestudeerden van “De Ster” gratis consulten 
gegeven. 
 
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. 
 

 
 
 
Opname Elly Spronk in ziekenhuis 
te Ahaus i.v.m. operatie aan de 
rechterheup. 
 
 
Op 9 september 2013 wordt Elly Spronk opgenomen in 

het ziekenhuis te Ahaus. Het betreft een heupoperatie 

aan de rechterheup. De verwachting is dat Elly eind 

oktober de werkzaamheden bij Stichting de Ster weer 

zal oppakken. 

 

 De adresgegevens van het ziekenhuis zijn: 

 

St Marien Krankenhaus 

Ahaus-Vreden 

Betriebsstätte Ahaus 

Wüllener Strasse. 101 

48683 Ahaus 

Telefon: 02561 99-1029 

Telefax: 02561 99-1026 

 

Na 2 weken volgt er dan een revalidatietraject in: 

Fachkliniek Bad Bentheim 

Am Bade 1 

4855 Bad Bentheim 

 

Uiteraard zullen jullie op de hoogte worden gehouden . 

 



 
 

Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 

P/a Industrieweg 80 

7061 AV Terborg 

Telefoon: 0315-323643 

Internet: www.dester.org   www.tarotkundige.nl 

Email: info@dester.org 

 

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’. 

 
 


