De kringloop van het jaar
Eindelijk, eindelijk komt het er dan
aan! Sergej Prokofieffs fenomenale
boek over De kringloop van het jaar
als weg tot de etherische Christus.
Dankzij de noeste arbeid van vele
mensen, onder wie in de eerste plaats
vertaler Jelle van der Schuit, kan dit
boek na jarenlange voorbereiding
binnenkort eindelijk verschijnen. Een
mijlpaal. Nadat in 2005 Prokofieffs
eersteling, zijn meesterwerk over
Rudolf Steiner, in een nederlandse
vertaling kon verschijnen, is het nu
dan de beurt aan zijn tweede grote
werk. Meer weten? Kijk op de website
van Perun bij Nieuws. Zie ook de
berichten Voorintekenactie en
Boekpresentatie in deze Nieuwsbrief.

Voorintekenactie
Boeken uitgeven is een dure en
riskante onderneming, zeker in deze
tijd. En toch zijn wij bij Perun zo
eigenwijs, dat wij vinden dat de
boeken van Prokofieff ook door
mensen in Nederland gelezen
moeten kunnen worden. Daar zetten
wij ons voor in, gewoon omdat het
nodig is. U als lezer kunt ons helpen
door ons te laten weten welke
boeken u graag uitgegeven zou zien.
Maar ook door boeken te bestellen,
zodat wij weten of er interesse voor
een bepaald boek bestaat. En
hoeveel we er ongeveer moeten
laten drukken. Dit is ook helemaal in
de zin van wat Rudolf Steiner met de
driegelding van het sociale

Boekpresentatie
Zo’n belangrijke gebeurtenis als het
verschijnen van Prokofieffs boek over
De kringloop van het jaar moet natuurlijk gevierd worden. Dat zal gebeuren op zondag 10 februari , in de
Raphaëlkerk te Zeist, van 14.30-circa
17.00 uur. Daarbij zal het eerste exemplaar worden aangeboden aan twee
mensen, die zich met hart en ziel voor
het verschijnen van dit boek hebben
ingezet. Verder zal Juul van der Stok
van de jaarfeestengroep het Zonnejaar uit Zeist over haar jarenlange omgang met dit boek vertellen. En zal ook
vertaler Jelle van der Schuit een inleiding houden. Uiteraard zal er ook
ruimte zijn om elkaar na afloop onder
het genot van een drankje en een
hapje te ontmoeten. De toegang is
gratis.

Zie voor het programma de pagina
Nieuws op de website van Perun.

Bestuur Perun uitgebreid
Na jaren een eenmansbestuur te
hebben gekend, wordt het bestuur
van de Stichting Perun nu met
ingang van het nieuwe jaar met twee
personen uitgebreid: Jelle van der
Schuit uit Zoetermeer wordt de
eerste officiële secretaris van Perun
en Hubert Rooimans uit Essen (B) zal
als eerste penningmeester de
financiën bewaken. Op de website
van Perun stellen ze zich voor. Kijk
bij Bestuur.
Vriendenkring Perun opgericht
Er is deze zomer niet stilgezeten
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Beste vrienden!
Zoals jullie zien hebben de Perun-berichten een heel ander jasje gekregen. Een
van de vele veranderingen, die de laatste tijd binnen Perun hebben
plaatsgevonden. Daarover gaat deze allereerste echte Nieuwsbrief. En natuurlijk
ook over de nieuwe vertaling van Sergej Prokofieffs boek De kringloop van het
jaar als weg tot de etherische Christus.

organisme voor ogen stond: geen
ongevraagde productie voor een
anonieme markt (met
opdringerige, mensonwaardige en
geldverslindende reclame), maar
voorzien in de essentiële
behoeften van concrete mensen.
Een van de manieren om dit
gestalte te geven is voorintekenen.
Mogelijkerwijs zal Perun in de
toekomst alleen nog die boeken
uitgeven, waar een voldoende
aantal mensen tevoren op heeft
ingetekend. De voorintekenactie
rond het nieuwe boek van
Prokofieff loopt hier al enigszins op
vooruit. Door op dit boek in te
tekenen verzekert u zich niet alleen
van een hele kostbaar boek, maar
helpt u Perun ook om in de
toekomst meer van dergelijke
uitgaven mogelijk te maken. Meer
informatie vindt u op de pagina
Nieuws. Of ga direct naar het
voorintekenformulier.
binnen Perun. Een van de
resultaten daarvan is de oprichting
van een Vriendenkring. Het
initiatief daartoe is genomen door
Jelle van der Schuit uit Zoetermeer,
die ook het nieuwe boek van
Prokofieff heeft vertaald.
Wat wil de Vriendenkring? En hoe
denkt ze dit te bereiken?
De Vriendenkring is bedoeld voor
iedereen die Perun Boeken een
warm hart toe draagt en dat ook
op de een of andere manier in
daden om wil zetten. Door mee te
denken. Of door met bepaalde
praktische zaken te helpen. Of door
ambassadeur van Perun te worden.
Meer weten? Kijk dan op de
website van Perun bij
Vriendenkring.

Hebt u deze Nieuwsbrief met plezier gelezen? En kent u wellicht anderen die hier ook interesse in hebben? Maak hen dan
op deze Nieuwsbrief attent. Via het gastenboek op de website kunt u zich eenvoudig aanmelden.
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