
Studiemiddag over ‘De 
machten van het kwaad’  
  
Nadat het door omstan-
digheden enige tijd wat 
rustiger was bij de Stich-
ting Sergej O. Prokoffief 
barst het nu met het nieu-
we voorjaar weer van de 
activiteiten. Als eerste zal 

Beste vrienden! 
 
Bijna een vol jaar is voorbijgegaan sinds de laatste Nieuwsbrief van Perun Boeken 
verscheen. Een zeer bewogen jaar, waarin we enerzijds afscheid namen van alle be-
perkende coronamaatregelen, maar direct daarop geconfronteerd werden met een 
vreselijke, alles vernie gende oorlog.  Waarvan het einde nog niet in zicht is. 
Het kon niet anders of dit had ook zijn weerslag op het werk van Perun Boeken. 
Meer hierover leest u in deze Nieuwsbrief. 
 
Gelukkig laat de zon ons niet in de steek en vrolijkt hij onze dagen op, met fris helder 
winterweer waarin de lente al voelbaar is. De vogels zingen al volop en krokussen, 
narcissen en sneeuwklokjes steken hun kopjes al uit de grond. Wij wensen iedereen 
een goed  voorjaar, met een goede paas jd, en alvast een aangename zomer! 
 

Nieuw boek over de oorlog in Oekraïne 
 
Druk bezig met de voorbereiding van Solovjovs Korte 

vertelling van de An christ (heruitgave) ontstond afge-

lopen najaar opeens het plan om enkele gedachten 

over de oorlog in Oekraïne op papier te ze en. Van het 

een kwam het ander en wat als een klein project be-

doeld was groeide al snel uit tot een heus boek. Nadat 

hieraan verschillende maanden is gewerkt, is de tekst 
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Rafaël 
 

Helper 

ben ik 

van Helend Licht, 

dienaar 

van Christus’ daad 

genezer 

In Zijn dienst. 

 

Theo van Leeuwen 

Uit de bundel 

Rafaël spreekt 
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De 

eerstkomende 

Nieuwsbrief 

verschijnt in 

het najaar van 

2023. Bijdragen 

zijn van harte 

welkom. 
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onlangs gereed gekomen en naar de drukker gezonden. 

Als alles volgens planning verloopt, zal het nieuwe boek 

vanaf 9 maart a.s. beschikbaar zijn. In de inhoud, die uit 

drie delen bestaat, wordt achtereenvolgens ingegaan op 

de oorzaken van deze oorlog, de vraag hoe  hij zo spoedig 

mogelijk beëindigd kan worden en ten slo e de vraag 

welke toekomst ons voor zowel Oekraïne als Europa voor 

ogen staat. Met name bij de beantwoording van deze 

laatste vraag vormt Rudolf Steiners idee van de driegele-

ding van het sociale organisme een belangrijke inspira e-

bron. 
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op zondag 26 maart a.s. in de Stichtse Vrije School in Zeist een studiemiddag plaats-
vinden over ’De machten van het kwaad en hun werking in de huidige tijd’. Sprekers 
zijn Mario Matthijsen en Jelle van der Schuit. 
  
Programma: 

13:30 – 13:40 Welkom, gevolgd door kunstzinnige opmaat (vanaf 13:00 uur inloop) 

13:40 – 14:20 Voordracht Mario Ma hijsen 

14:20 – 14:30 Uitwisseling  

14:40 – 15:00 Koffie & Thee 

15:00 – 15:50 Voordracht Jelle van der Schuit 

15:50 – 16:00 Uitwisseling 

16:00 – 16:10 Kunstzinnige afsluiting en afronding 

 
Plaats:  Aula van de Stichtse Vrij School, Socrateslaan 24, 3707 GL, Zeist 
Kosten: € 10,- (ter plekke te betalen dan wel via overmaking op rekening NL80 RABO 
0337 6357 30 ten name van Stichting Sergej O. Prokofieff met vermelding van naam 
+ 26 maart 2023)  
Aanmelden: wenselijk: Jelle van der Schuit (06-21412688, jvdschuit@gmail.com). 
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Nieuwe vertaling van boekje van Sergej O. Prokofieff verwacht 
 
Bij de s ch ng Sergej O. Prokofieff wordt op dit moment hard gewerkt aan de verta-
ling van een van de kleinere werken van Sergej O. Prokofieff, te weten De impuls van 
Pinksteren en de werking van Christus in het sociale leven, in de vertaling van Jelle 
van der Schuit. Uitgeverij Kitesj. 
 
Het boekje zal in mei van dit jaar verschijnen. Tevens zal dan op een nader te bepa-
len datum een feestelijke presenta e van de nieuwe tuitgave plaatsvinden.  
 
 
Zie verder: www.s ch ngprokofieff.nl 

Heruitgaven ‐ verschenen 
 

Dankzij verbeterde druktechnieken en nieuwe mogelijkheden bij het Centraal Boek-
huis is Perun Boeken thans in staat een aantal tels die al langere jd zijn uitver-
kocht opnieuw uit te geven. Eind 2021 zijn de volgende tels verschenen, alle van de 
hand van Sergej O. Prokofieff : 
 

Sergej O. Prokofieff, De twaalf Heilige Nachten  en de geestelijke hiërarchieën 
Sergej O. Prokofieff, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. 
Sergej O. Prokofieff, De kringloop van het jaar en de zeven kunsten 
 
ATTENTIE! Van het boekje over Johannes de Doper en Johannes de Evangelist zijn 
op dit moment nog slechts  23 exemplaren beschikbaar. Als het boekje uitverkocht 
is zal het niet worden herdrukt.  
 
Heruitgaven ‐ verwacht 
Vanwege de onverwachte werkzaamheden i.v.m. het nieuwe boek over de oorlog in 
Oekraïne zullen de geplande heruitgaven van het werk van Vladimir Solovjov (Over 
liefde; Korte vertelling van de An christ) op zijn vroegst dit najaar verschijnen.  
 

Zodra hierover meer bekend is, zal dat in deze Nieuwsbrief worden meegedeeld.  


