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Uitnodiging  
 

 
Waarde medeastrologen, 
 
Als kersverse voorzitter van het bestuur van onze stichting doet het mij deugd dat Paula Schreurs in de 
eerste werkbijeenkomst van 2019 haar inzichten rond de nieuwe Persefone met ons wil delen.  
Dit voorjaar willen we graag enkele werkbijeenkomsten wijden aan het met elkaar bespreken van 
ervaringen met de Eris- efemeriswaarden voor de heer van Taurus. Het nieuwe horoscoopberekenings- 
programma – dat nu in de afrondingsfase zit – is daarbij een goede hulp! 
Bij voldoende positief resultaat zou dit onze opstap kunnen worden naar een aanvullende benadering van 
de duiding die Paula eventueel in het najaar van 2019 zou kunnen geven. 
 
Datum  Zaterdag 12 januari  2018. 
Tijdstip  14.00 – 16.30 uur, zaal open om 13.30 uur. De koffie en thee staan klaar. 
Plaats* Hilversum, Emmastraat 7, Gebouw: De Schaapskooi van de Vituskerk. 
Bereikbaar De Schaapskooi op het terrein van de Vituskerk is op enkele minuten loopafstand van 

het Centraal Station te Hilversum gelegen.  
Indien u met de auto komt: u kunt uw auto gratis parkeren op het terrein van de kerk. 

Entree  Voor donateurs gratis. Belangstellenden betalen € 7,50. 
 
 
Over de middag 
Paula komt iets vertellen over haar geschiedenis met – en haar werkwijze tijdens – haar Eris-reken-
onderzoek. Ze heeft in dat traject enkele `piketpaaltjes` voor zichzelf neergezet, waarmee zij haar 
onderzoek kon vormgeven en waardoor het voor haar ook mogelijk werd om tot conclusies te komen. 
Maar eenmaal zover gekomen brachten deze conclusies ook consequenties met zich mee, die nu tot 
nieuwe vragen hebben geleid. Met name komt ons gebruik van Subject en Object voor Paula nu in een 
nieuw daglicht te staan.  
Op deze middag wil zij een toelichting geven op het geheel van dit traject, conclusies in beeld brengen, 
eigen gemaakte keuzes benoemen, maar ook eventuele alternatieven daarvoor aanreiken. In een later 
stadium zou Paula nog eens iets over het vervolgtraject, dat zich in haar vanaf haar conclusies verder 
heeft ontwikkeld, kunnen komen vertellen. Bij voldoende uitgerijpte eigen beeldvorming onder de 
geïnteresseerde donateurs zou een bespreking hiervan in het najaar van 2019 geschikt kunnen zijn. 
 
 
Wij hopen u op 12 januari te begroeten.  
Voor het zover is wensen wij ieder een goed, gezond en astrologisch vruchtbaar 2019! 
 
Theo Verwijst 
Voorzitter 
namens de Kern  
 
 
 
N.B.:  
- Voor uw agenda kunt u voor de overige bijeenkomsten in 2019 rekening houden met de volgende 
zaterdagen:  9 februari, 9 maart en 13 april. 
 


