
Programma Week van Abydos 2022 

De Foundation House of Life Abydos nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan De Week
van Abydos 2022! 

De Week van Abydos 2022 wordt gehouden van maandag 20 juni t/m zondag 26 juni in en rondom
de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken – Muldersweg 3 in het Gelderse Ruurlo. Een week lang
workshops en activiteiten waaraan deelgenomen kan worden op basis van een vrije gift.

Deze vrije gift is bestemd om het onderwijs project in het Egyptische dorp Abydos financieel te
ondersteunen. Voor het dertiende jaar op rij zorgt de foundation er weer voor dat een groep van
vijfendertig kinderen uit arme families voorzien worden van het schooluniform en alles wat nodig is
om aan het nieuwe schooljaar 2022 – 2023 te beginnen. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld! 

Daarnaast heeft onze hulp zich de afgelopen jaren uitgebreid met het project ‘Brood om van te
Delen’. Dit project heeft de afgelopen twee jaren veertien arme families het hele jaar voorzien van
meel om daarmee het brood te bakken en als dit niet mogelijk was, om het brood te kopen. Het zou
fantastisch zijn als wij speciaal in deze tijd door zouden kunnen gaan met deze steun.        

Omdat wij verschillende vragen hebben gekregen omtrent de richtprijs van een gift bevelen wij van
harte een bijdrage van € 15, – of meer voor een workshop of activiteit aan met uitzondering van de
Klank & Healing meditatie. Daarvoor is onze aanbeveling € 20, – omdat deze workshop maar voor
zeven mensen maximaal gegeven kan worden. Op deze manier hopen wij het streefbedrag van €
3500, – voor het onderwijsproject en de € 1848, – voor het Brood om te Delen project te behalen.
Alles  wat  wij  meer  ontvangen  kunnen  wij  inzetten  als  extra  hulp  voor  het  betalen  van  bijv.
dokterskosten  waarmee  arme families  worden  geconfronteerd  en  andere  onvoorziene  zaken als
brand, ongelukken en extra hulp bij het opzetten van een winkeltje en natuurlijk onze wens om in de
toekomst  een  mediatheek  op  te  zetten  en  een  activiteitenweek  voor  de  jeugd  van  Abydos  te
organiseren. Zie daarvoor de doelstellingen beschreven op de website. Natuurlijk mag de richtprijs
van € 15, – voor deelname geen belemmering vormen. Wij begrijpen dat het voor sommigen niet
mogelijk is om deze richtprijs te hanteren. Ons motto blijft daarom, wij zijn blij met jullie komst en
met elke gift!       

Geef je snel op voor de klank concerten want er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.  



20 juni:       

Maandagavond 19:30 u – 21:30 u  Klank & Healing meditatie voor volwassenen.  

21 juni:

Dinsdagmiddag 15:00  – 16:30 u Open tuin  

Dinsdagavond 19:30 u – 21:30 u  Klank & Healing meditatie voor volwassenen. 

22 juni:

Woensdagavond 19:30 u – 22:00 u Boeiende Tarot avond verzorgd door Stichting De Ster 
uit Terborg.  

Stichting De Ster verzorgt al jaren tijdens De Week van Abydos een boeiende Tarot workshop. Ook
dit jaar zijn ze weer bereid om hun medewerking te verlenen. De avond zal bestaan uit een korte
lezing waarin Elly Spronk onze huidige tijd verklaart naar de huidige standen van onze planeten.
Daarna wordt in kleine groepjes middels de tarot gewerkt aan persoonlijke vraagstukken.   

Zie ook: https://www.dester.org 

23 juni:

Donderdagavond 19:30 u – 21:00 u Djembé workshops voor jong en oud. 

24 juni:

Vrijdagavond 19:30 u – 21:30 u The Hathor Healing Voice 

Yvon verteld over de Helende Stem en hoe wij onze stem als een helend instrument kunnen inzetten
maar bovenal wil zij jou de Helende Stem laten ervaren. Hoe? Dat zullen we samen gaan beleven. 
 
Zaterdag 25 juni Slotweekend aanvang 11:00u:

Het slotweekend begint om 11:00 u met een welkom en met koffie/thee en taart. De bezoekers 
worden bijgepraat wat de Foundation House of Life het afgelopen jaar heeft kunnen doen. 

14:00  – 16:00 Workshop ‘Verbonden Ademen’ 

Ademsessie ‘Verbonden Ademen’ verzorgd door Erica Rijnsburger personal coach & Team builder

Just one conscious breath and you will enter a different dimension in your life ~ Eckhart Tolle

Verbonden ademen kan diep verrijkend zijn. Door verbonden ademen gaat je lichaam in een flow.
Oude spanningen laten los, lossen op en transformeren in natuurlijke vitaliteit en levensenergie. Dit
is wat we telkens opnieuw zien bij de deelnemers aan onze retraites, ademdagen en -avonden. Het
lichaam  gaat  in  een  diepe  staat  van  ontspanning.  Daardoor  worden  oude  fysieke  spanningen
losgelaten – spanningen die opgeslagen liggen in het oude brein en waar je met coaching en/of
gewone therapeutische sessies niet bij komt. Dit maakt een verbonden ademsessie tot een ervaring
die je rechtstreeks bij je eigen heelheid en vitaliteit kan brengen. Het maakt de herinnering in je

https://www.dester.org/


wakker wie je nog meer bent dan alleen je kwaliteiten, overtuigingen, patronen, fysieke klachten,
kortom je eigen persoonlijke geschiedenis. Zo bereik je diepere lagen in jezelf.
Quote  van  een  deelnemer:  de  ademsessie  die  we  in  de  training  deden  was  één  van  de  meest
bijzondere ervaringen van mijn leven. Voor het eerst had ik het gevoel één te zijn met mijn lichaam.
Dit heb ik nog niet eerder zo mogen ervaren. Achteraf bleek dat we bijna 2 uur geademd hebben –
onvoorstelbaar.  De tijd vloog voorbij.  Ik heb een heel bijzondere energie mogen ervaren.  Erica
vertelde  me  dat  dit  de  Kundalini  energie  was.  Deze  zorgde  voor  een  ongelooflijk  interessante
interne dynamiek. Wat een cadeau. Dank je wel!

Zie ook: https://www.elenchis.nl/ademsessies/

Praktijk Myrddin aanwezig met Voetreflex en Atlas massage:

Ook dit jaar zal Annelies Engelman van Praktijk Myrddin aanwezig zijn en verzorgt zij heerlijke en 
verkwikkende Voetreflex en Atlas massages. Je kunt je nu al opgeven! 

Zie ook: https://www.praktijkmyrddin.nl 

Ancient Egyptian Healing voetenbad & Massage van de Ba door Annelies Bastian. 

Annelies geeft je graag een Ancient Egyptian Healing energie behandeling dmv een voetenbad en of
een massage van de Ba met de overheerlijke Egyptische rozenolie 

De Helende Handen van Ria: 

Ria Brunsveld aanwezig zijn om een verkwikkende energiebehandeling te geven. Ria behandelt ook
dieren.    

Egyptisch etentje

Om 17:30 is het tijd voor een Egyptisch etentje: Linzen soep – een overheerlijke Koshari met een 
Egyptische salade en als toetje de befaamde Omm Ali! Daarna met een drankje om het kampvuur en
met wellicht een lied!      

Zondag 26 juni:

Zondag 11:00 u – 12:30u. Helende Liederen door Yvon 

Voor het eerst gaat Yvon een klein concertje verzorgen met enkel de spirituele liederen die door haar
zelf zijn geschreven en die zij omschrijft als ‘Helende Liederen’.  

Er leeft altijd een melodie in Yvon. Een melodie voor een lied is zo gecreëerd. Teksten schrijven
daarentegen  ervaart  zij  als  een  heel  ander  proces.  Soms  is  het  een  worsteling  om de  intense
gevoelens  over  een  onderwerp  in  haar  zelf  om  te  zetten  in  een  liedtekst  die  het  onderwerp
kernachtig  verwoorden.  Meer  en  meer  ervaart  zij  dat  haar  liedjes  haar  innerlijke  gevoelens  en
spiritualiteit vorm en sturing geven aan de helende energieen die achter ieder woord schuil gaan.
Dan worden liedjes helende liederen.     

Zondagmiddag 14:30 – 16:30 De Ster van Bethlehem door Alex Scholten 

https://www.elenchis.nl/ademsessies/


Tot slot wordt deze week afgesloten met de lezing ‘De Ster van Bethlehem’ door sterrenkundige
Alex Scholten. 

Alex Scholten is amateur-astronoom en publieksvoorlichter van de Volkssterrenwacht Bussloo. Al
in 2019 nam Alex op meeslepende wijze  tijdens  zijn  lezing  in  De Week van Abydos 2019 de
toehoorders mee het universum in. Zijn enthousiasme en zijn heldere uitleg vroegen om meer. Dat
zou de lezing De Ster van Bethlehem worden. Waarom dat maar niet gebeurde hoeft eigenlijk niet
verder verklaart te worden. Eindelijk is het zover en neemt hij ons mee duizenden jaren terug de
geschiedenis in.   

‘De Ster van Bethlehem’.

Al eeuwen zoeken geleerden naar een verklaring voor de ‘Ster van Bethlehem’. Modern onderzoek
maakt het mogelijk om meer beeld te krijgen van de hemelverschijnselen aan het begin van onze
jaartelling.  Alex  Scholten  neemt  de  toehoorder  aan  de  hand  van  het  kerstverhaal  mee  op  een
wonderlijke astronomische reis. Aan de hand van een planetarium programma laat hij zien welke
mogelijke verklaringen er zijn voor dit beroemde hemelverschijnsel. Of was het toch gewoon een
mystiek gegeven dat niet wetenschappelijk verklaard hoeft te worden…?

House of Life Doelstellingen: 

Tijdens De Week van Abydos is er gelegenheid om vragen te beantwoorden als je wilt weten wat de
doelstellingen  zijn  van  het  Hotel  Healing  Center  House  of  Life  in  Abydos  Egypte.  Wat  de
programma’s  jou  kunnen  bieden?  Voor  als  je  vragen  hebt  of  ervaringen  hebt  opgedaan  die
bijvoorbeeld Egypte gerelateerd zijn en die je niet goed begrijpt of vragen over hebt. Wij zijn er om
die vragen te beantwoorden. Voel je welkom!

Ook is  er  gelegenheid  om kennis  te  maken  met  de  vele  heerlijke  House  of  Life  meditatie  en
etherische  oliën.  Er  zullen  tijdens  De  Week  van  Abydos  verschillende  soorten  lotus  oliën
beschikbaar  zijn  alsmede  de  beroemde  Egyptische  rozenolie  waar  al  zoveel  mensen  hier  in
Nederland van genieten  en  ervaringen mee hebben hoe  geweldig  helend deze  rozenolie  werkt.
Tijdens De Week van Abydos zal 10 % van de opbrengst van de verkoop naar de Foundation House
of Life gaan.    

Ben je al enthousiast geworden en wil je je opgeven, stuur ons dan een bericht. Wil je ons financieel
helpen, ieder gift is welkom op het volgende bankrekening nummer: 

St. Foundation House of Life IBAN: NL 94 Rabo 0111 3988 86 BIC: RABONL2U  

Onze hartelijke dank….

Email: foundation@houseoflife.info

De Foundation House of Life Abydos heeft de ANBI Status.  

Uw gastvrouwen tijdens deze week zullen zijn Annelies Bastian en Yvon Taken.   
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