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Michaëlsfeest 

’Waar een draak is, verschijnt een ridder’ 

Op 29 september vieren we het Michaëlsfeest. Na een lange zomertijd 

kondigt de herfst zich aan. De herfst is een overgangstijd. De 

overgangstijd van zomer naar winter, van bloei naar afsterven, van licht 

naar donker, van warm naar koud. Het Michaëlsfeest vieren we als eerste 

in een reeks van herfstfeesten.  In deze tijd zo rond het Michaëlsfeest laat 

de zon ons vaak nog nagenieten van de zomertijd die we langzaam achter 

ons laten. Veel bomen laten voorzichtig hun diepe herfstkleuren al zien, 

de blaadjes gaan vallen, een aantal vogels bereiden zich voor op de lange 

tocht naar het zuiden, de zon achterna. Andere dieren maken zich op voor 

hun winterslaap. De natuur, de aarde verstilt. Wanneer we verder  in de 

herfsttijd goed kijken zien we dat de blaadjes die van de bomen vallen 

plaats maken voor nieuw leven. Daar waar het warm en diep gekleurde 

blad zich losmaakt wordt voor ons, weliswaar nog heel pril, al de aanzet 

van een nieuwe knop zichtbaar. Ooit wordt het weer lente. Het oude 

maakt plaats voor het nieuwe wat zich mag gaan ontwikkelen. Herfsttijd 

is oogsttijd, de gewassen zijn gerijpt, we worden uitgenodigd vaak tot ver 

in oktober de vruchten hiervan te plukken. De vruchten met vaak harde 

schil met daarin de kwetsbare kern van vruchtbaarheid en nieuw leven, 

een nieuw begin. Michaël wil ons helpen te komen tot de kern. Naar dat 

wat van wezenlijk belang is. De terugtrekkende beweging van de natuur 

laat ons zien, dat we voor de taak staan niet onze krachten te putten uit 

de natuur maar uit onszelf. Het feest van Michaël kan ons hierbij helpen.  

Michaël wordt ook wel het aangezicht van Christus genoemd. Aartsengel 

Michaël is een  tijdsgeest  voor de gehele mensheid, Michaël  is de  

bruggenbouwer tussen hemel en aarde.  Aartsengel Michaël is waker en 

wachter, hij kijkt, ziet en wacht…. Op vele schilderijen en 

beeldhouwwerken zien we Michael met de weegschaal, het zwaard en de 

draak. De weegschaal, de balans om af te wegen en daarmee in vrijheid 

de juiste keuzes te maken en weloverwogen bewuste besluiten te nemen. 

Wij worden hierbij uitgenodigd om naar ons eigen leven te kijken. Met het 

zwaard van kosmisch ijzer, niet bedoeld te verwonden of te doodden, 

maar om streng doch liefdevol te wijzen naar de draak en daarmee door 

te dringen tot het wezen(lijke) van ons bestaan We kunnen proberen 

liefdevol leiding te nemen over wellicht die draak die we in onszelf 

herkennen, de touwtjes in handen te nemen en zo ons eigen leven 

proberen sturing te geven.  
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Vanuit de KHKH cursus jaarfeesten  

Het Michaëlsfeest, de Michaël tijd was het 

thema van onze cursusochtend op 29 augustus.  

Wat vraagt de Michaëls tijd van ons, wat zien 

we in de natuur en wat beleven we zelf, hoe 

kunnen we vandaaruit een Michaëlsfeest 

vieren? Maar daar was ook de vraag wat vieren 

we nu eigenlijk met Michaëlsfeest? Maar ook 

het Michaëlsfeest als opstap naar het grote 

lichtfeest ‘Kerstmis’. We boetseerden draakjes 

die we op Michaëlsdag proberen d.m.v. de 

Raku stook-techniek te glazuren. 

 

 

 

        Laat mij een strijder Godes zijn 

Tekst; F. Lemmermayer                                       Muziek; A. Kunstler 
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Vliegeren Het Duitse woord voor vlieger is Drachen (draak). 

De vlieger als beeld voor de strijd die Michaël ons voorhoudt: de vlieger 

als symbool voor vrijheid maar ook verantwoordelijkheid  “De touwtjes in 

handen nemen”. We laten een draakje op, gaan hem besturen, leiden, 

temmen.                                                                                               

We kennen allemaal het geluksgevoel, als de vlieger omhoog gaat; als we 

aan het touw trekken en de staart begint te klapperen. Wat is dat moeilijk 

vliegeren, we zijn afhankelijk van weer en wind. De vlieger met touwtjes 

die we vast moeten houden en op het juiste moment met het juiste 

zuchtje wind gaat de vlieger inderdaad omhoog. Soms hebben we hulp 

nodig van elkaar, moeten we samenwerken, op zoek naar de juiste 

omstandigheden en heeft de vlieger een zetje nodig of moet even van de 

aarde worden opgetild wanneer hij daar vastzit, niet elke ‘vlieger gaat 

zomaar op’. De vlieger laat zich uiteindelijk meenemen door de wind. Hij 

begeeft zich dan tussen hemel en aarde. Zonder touwtjes is de vlieger 

stuurloos. Maar daar beneden daar staan wij, wij hebben die touwtjes in 

handen en wij kunnen deze vlieger proberen te leiden door de wind en zo 

sturen dat de vlieger, ‘Die Drache’, de draak gaat waar wij dat willen. Dat 

is moeilijk, hiervoor werken, actief zijn, ook innerlijk actief worden en 

voelen, hoe sterk is mijn vlieger, hoe sterk is de wind, hoe sterk zijn de 

touwtjes en sta ik stevig. Soms moeten we bijsturen en dát kan op het 

moment dat wij de touwtjes goed in handen houden. 

Zo ook is dat in ons dagelijks leven. Wind mee, tegenwind, storm, we 

ervaren het allemaal in ons leven. We ervaren draken in ons leven, 

eigenschappen die we niet zo mooi vinden of lastig voor ons zijn. Het kan 

met ons op de loop gaan. Maar hoe is het als we verbinding, een lijntje 

kunnen leggen en deze draak, écht willen zien. Kunnen we dan die lijntjes 

in handen nemen en de draak in toom houden of misschien wel 

omvormen tot een kwaliteit?  
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Smeden 

De hitte van het vuur, de geur en kleur 

warm oranje rood  van het gloeiende ijzer 

geeft altijd weer een bijzondere en 

indrukwekkende sfeer. Er wordt gewerkt 

met de 4 elementen. Het ijzer wordt 

roodgloeiend gestookt in een vuur 

van smidskolen en daaronder wordt lucht 

geblazen.  Dan wordt het rode zachte ijzer op het aambeeld gelegd, waar 

het met de smidshamer in de juiste vorm wordt gebracht. Het ijzer wordt 

weer afgekoeld in water. Het ijzer wordt weer hard en blijft in de lengte 

der dagen in die vorm.                                                                              

Wat hebben we hiervoor nodig?                                                                

Aarde  (Steenkool, ijzererts, kopererts)                                                   

Water (het beheersen van het vuur proces en het koelen van het ijzer) 

Vuur   (smidsvuur)                                                                                 

Lucht  (voor aanwakkeren van het vuur)                                             

Smeden vraagt iets van ons, het vraagt om onze wilskracht. Het smeden 

vraagt ons geconcentreerd en wakker te zijn en om op het juiste moment 

met de juiste kracht, snel en doelgericht te handelen. Het smeden kan 

ons leren het vuur in onszelf te beheersen en wellicht om te vormen. 

Raku-stoken op de Potterij                                                                  

Er worden kleidraakjes in de weken 

voorafgaand aan het Michaëlsfeest gemaakt 

door bewoners o.a. door KHKH cursus 

Jaarfeesten, daarna worden ze gedroogd en 

z.g. biscuit gebakken. Het ‘Raku stoken’  is 

een speciale manier van glazuren.                      

Raku betekent ‘geluk, vreugde, blijheid, 

eenvoud’ en is oorspronkelijk een Japanse 

manier van stoken. Het bijzondere is dat de 

keramiek gloeiend heet met tangen uit de 

oven wordt gehaald en in zaagsel wordt 

gelegd. Het zaagsel gaat branden door de 

hitte van de keramiek. Door een snelle 

afkoeling daarna craqueleert het glazuur  heel mooi. Ongeglazuurde delen 

worden zwart waardoor prachtige glazuureffecten ontstaan.  
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De Jaartafel  
De herfsttijd kun je heel mooi ervaren tijdens een wandeling door het 
bos. De kleur oranje in alle mogelijke tinten, de geur van vochtige 

bladeren, de aangename warmte van de herfstzon.  

Met een herfsttafel haal je het najaar naar binnen in je huis. Op de 

jaartafel kun je warme kleuren, zoals oranje, zacht rood, goudgeel en 

bruintinten gebruiken. We zien deze kleuren ook terug in de natuur, in de 

vele vruchten en op vele schilderijen waar Michaël op afgebeeld is. Rood 

is ook de kleur van planeet Mars, de planeet die staat voor kracht en het 

rode ijzer.  

Het oranje wordt geïntensiveerd tot rood, deze kleur is zwaar, aarde 

gebonden en verwant met het ijzer. Bruin is geen kleur van de 

regenboog, maar ontstaat door vermenging van geel, rood en blauw; 

bruin is een warme kleur, het warme bruin kan ons helpen en  leren de 

aarde lief te hebben. 

 

Ideeën                                                                                                   

Naast bloemen, vruchten, zaden, pompoenen, maïs, noten, bladeren, 

paddenstoelen, kalebassen en kastanjes kan je een draak maken, bijv. 

van stekelige bolsters. Slingers van herfstbladeren en/of dennenappels. 

Een afbeelding van Aartsengel Michaël, een spreuk. 
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Wellicht zijn alle draken in ons leven 

uiteindelijk wel prinsessen die in angst en beven 

er slechts naar haken 

ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken 

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft 

In diepste wezen wel niets anders                                                                  

dan iets dat onze liefde nodig heeft.  

                                                                             Rainer Maria Rilke  

                                                                                                

 

                                                                                                   Afbeelding; Marjan van Zeyl         

 

 

Wees dapper en mild en heb je uitdagingen lief. 

Vertrouw er maar op dat er altijd weer vleugels zijn om je op te tillen. 
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Programma van de dag 

Michaëlsfeest, zaterdag 29 september 

Zoals elk jaar willen we hier gezamenlijk weer een 

mooie feestelijke dag van maken. 

10:30 uur Michaëls dienst met euritmie                        

‘Hoe Adam aan zijn naam kwam’ o.l.v. Ruth Niessen 

door bewoners en medewerkers van circuit 3 en 1. 

Na de dienst; samen koffiedrinken  

 

 

 

 

14:00 uur Open activiteiten                                      

Vanmiddag kun je met je huis; 

 Vliegeren op het sportveld. 

 Rakustoken bij de potterij. 

 Samen met de smid smeden op de boerderij. 

                 

 

16:00 uur afsluitend sap drinken,                                      

op het grasveld /terras Pinksterhuis.                           

Daarna gaat iedereen terug naar huis.            
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Woordzoeker 

 

P D R A A K M E V U U R B  

O Z R O N S D A L A A K O  

M W A T E R M W I J Z E R  

P A W O A P P E L S R D A  

O A E A T B L A D E R E N  

E R E U R I T M I E Z E J  

N D G L U C H T V E N N E  

K A S T A N J E N O T E N  

M I C H A E L S F E E S T  

R T H E R F S T B R U I N  

O I A A R D S E N G E L G  

O R A K U S T O K E N J A  

D V L I E G E R E N A R ☺ 

 

 
 

Zoek de volgende woorden: 

Michaelsfeest, appel, zwaard, weegschaal, smeden, 

vliegeren, aardsengel, ijzer, draak, aarde, water, vuur, 

lucht, rakustoken, oranje, bruin, rood, pompoen, mais, 

noten, kastanje, herfst, bladeren, euritmie  

 
 

Wanneer alle woorden zijn weggestreept vormen de overgebleven letters 

een zin. Weet jij welke zin en welk feest we binnenkort vieren? 

……..  …..  ……..   ….  . 
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Appelroosjes recept                                                                            

voor 8 appelroosjes                                                                          

Ingrediënten 

  270 gram bladerdeeg (of 1 pakje bladerdeeg) 

  2 rode appels 
  2 eetlepels citroensap 

  abrikozenjam 
  kaneel naar smaak 

  evt. bloem om het deeg uit te rollen 
  poedersuiker om te bestrooien 

  muffinvorm of bakpapier en een mandoline of kaasschaaf 

Bereidingswijze                                                                                            

Laat het bladerdeeg op kamertemperatuur komen.                                       
Verwarm de oven voor op 190°C.                                                                  

Vet 8 gaatjes van een muffinvorm in.                                                          
Snijd de appels in flinterdunne plakjes met een mes, mandoline of 

kaasschaaf en leg ze in een kom water met citroensap.                                                                            

Rol het bladerdeeg uit tot een plak van ca. 24x40 cm.                       
Snijd hiervan 8 strippen van ca. 5 cm.                                   

Verwarm 2 eetlepels abrikozenjam met 1 eetlepel water in een 
pannetje.                                                                           

Smeer de bladerdeeg strippen in met de abrikozenjam.                     
Laat de appelplakjes goed uitlekken.                                           

Verdeel wat appelplakjes trapsgewijs aan de 
bovenkant van een bladerdeegstrip.                                                                        

Vouw de onderste rand van de strip over de 
appelplakjes heen.                                               

Strooi een beetje kaneel naar smaak over de 
appelplakjes heen.                                                                            

Rol vervolgens de strip voorzichtig op zodat je de appelplakjes op 
zijn plek houd.                                                                            

Druk het einde goed aan en zet het appelroosje in 

1 van de ingevette gaatjes van de muffinvorm.                                        
Herhaal dit met de rest van de appelplakjes en de 

bladerdeegstrippen.                                                                    
Bak ca. 40 a 45 minuten op 190 graden in de 

voorverwarmde oven tot het bladerdeeg volledig 
gebakken is. Bestrooi de appelroosjes voor het serveren met 

poedersuiker. 
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verder lezen 

Over Michaël 

Algemeen: 

Het tijdperk van Michael                                E. Bock                     

Jaarfeesten                                                                R. Steiner 

Schipper mag ik overvaren                                          J. v.d. Stok 

Een dozijn draken                                 L. Bos                             

De poort van de draak                                        A. Esterl  

De mens en zijn engel                                        R. Meyer                                     

Werkboek ‘Beelden als inspiratiebron                           B. Voorhoeve                                         

‘De vier jaarfeesten en de verbindingen met de natuur’ Wolter Bos      

Jaarfeesten                                                                H. Sweers         

Van Herfst tot zomer                                                   F. Tak  

‘Transparanten doorlicht’                    Juul v/d Stok en Mabel Slangen 

    

Sprookjes Grimm  Thema: Moed, strijd  

 Roodkapje  

 IJzeren Hans 

 Het blauwe licht 

 Sterke Hans 

 De duivel en de drie gouden haren 

 De koningszoon die nergens bang voor was 

 De ijzeren kachel 

 De stuk gedanste schoentjes 

 

 

Voorleesboeken   

 De drie bruiloftsgaven        I. Verschuuren e.a.      

 Tatatoek          J. Streit     

 Stan Bolivan en de draak            T. Berger     

 De keltische Drakenmythe       J.F. Campbell  

                
                                                                                    Een goede Michaëlstijd, Namens de jaarfeestengroep 

                                                                                                                                    Tanca Boot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  


