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Welkom bij 

“ORDE en VLIJT” 

Gorinchem 

Plaats hier 

uw  

logelogo 
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Vrijmetselaren? 
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Vrijmetselaren zijn: 

• Mannen vanaf 21 jaar 

• zelfstandige mensen 

• met respect voor de 

medemens 

• die een drijfveer hebben om 

individueel en met anderen te 

werken aan een betere wereld 
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Wat willen we? 

• Een harmonieuze wereld 

• Met onderling respect en 

begrip 
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Wat willen we? (2) 

• Wij zijn op zoek naar wat mensen 

bindt 

• En willen wegnemen wat mensen 

verdeelt 
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Wat willen we? (3) 

• Werken aan een betere wereld 

• Zonder dogma’s en met respect 

voor elkaars levensovertuiging 
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Wat doen we ? 

• Wekelijkse bijeenkomsten 

• Rituele arbeid (ongeveer 10x per jaar): 

– bij aanname leerlingen, gezellen en meesters 

– en bij traditionele vieringen in het jaar 

• Thema-avonden (ongeveer 20x per jaar) 

– Voordracht van één van de leden (bouwstuk) 

– Gedachtenwisseling (comparitie) 

• Social events 
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Symbolen 

en 

Ritualen 
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Symbolen 

Symbolen 

drukken iets uit 

dat moeilijk in woorden 

te vangen is 
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Iedereen werkt met symbolen 
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Symbolen uit de vrijmetselarij 

Accent op bouw- 

en lichtsymboliek 
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Ritualen 

Symbolische opvoeringen, met 

mystieke elementen vanuit 

verschillende, vaak eeuwenoude 

tradities 
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Over Loge Orde en Vlijt 

Opgericht in 1815 

Te Gorinchem 

Plaats hier 

uw  

logelogo 
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Orde en Vlijt 

• Rijke traditie, 200 jaar! 

 

• Met een naam die kenmerkend is voor die tijd,  

 

• Nu ongeveer 60 leden uit Gorinchem en omgeving 

 

• In de leeftijd van circa 28 tot 88 jaar 

 

• Bijeenkomsten op dinsdagavond 
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.maconniek.nl/images/ordevlijt2.jpg&imgrefurl=http://www.maconniek.nl/pivot/entry.php%3Fid%3D50&usg=__J7408bb93160ovqrx_0TCFqYdHQ=&h=235&w=177&sz=44&hl=nl&start=2&tbnid=m6BLm0XJoYA1cM:&tbnh=109&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dorde%2Ben%2Bvlijt%2Blogo%26gbv%3D2%26hl%3Dnl


15 

Wat is UNIEK 

aan de vrijmetselarij? 
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Wat is uniek aan de 

vrijmetselarij? 

• Een levensbeschouwelijke stroming waar 

persoonlijke ontwikkeling en groei, met 

verantwoordelijkheid voor de medemens centraal 

staat 

• Toegankelijk voor mensen van alle rangen en 

standen en religieuze achtergronden 

• Vanuit de oude tradities alleen toegankelijk voor 

mannen (m.u.v. enkele gemengde loges) 
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Wat is uniek aan de 

vrijmetselarij? 

•Gemeenschappelijk 

• de wil om jezelf op geestelijk of spiritueel gebied        

 verder te ontwikkelen 

• de wens om dit in harmonie met anderen te doen 

• het respect voor elkaars religieuze gevoelens en 

 opvattingen 

• het respect voor iedereen ongeacht afkomst, 

 opleiding, geloof, ras of overtuiging. 
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Wat is uniek aan de 

vrijmetselarij? 

•Toekomstgericht 

•Zelfontplooiing 

•Geestelijk en maatschappelijk 

•Positief in de maatschappij 

•Harmonieus 

•Van binnen 

•Naar de medemens 

•Naar de maatschappij 
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En verder... 

• De Vrijmetselarij biedt U  géén antwoord 

op levensvragen… 

• Zij biedt u géén dogma's waar u houvast aan 

heeft… 

• Maar zij biedt U de mogelijkheid om naar 

eigen inzicht uw pad door dit leven te 

vinden…  in harmonie met anderen…     

• maar wel uw eigen pad... 


