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In memoriam Zohra Noach  

 
22 februari 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Slechts als u de ander tegemoet treedt vanuit en met uw menselijke warmte, respect en waardigheid en 
u dat ook onderkent in de ander, ontstaat de enige brug die geslagen kan worden tussen religies, 

godsdiensten, groeperingen, volkeren, rassen, kleuren en de gehele mensheid. 
 

Ik bid u, ga na het lezen en misschien herlezen van al deze woorden, in uzelf na, in hoeverre u dit in uw 
eigen kleine context en vanuit uw menselijke zijn, tot realisatie kunt brengen, waardoor in uw hart een 

gevoel kan ontstaan van: 
 

Ik heb een ster ontvangen 
en ik mocht haar in mijn handen houden 

en toen weer vrijgeven 
aan hen die haar wilden hebben.” 

 
Ik groet u in liefde, 

El Morya 
 

© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation 
  
De tekst op deze kaart* komt uit het boek 'Mens en Kwantumsprong in kosmisch perspectief' en is onderdeel van de 
vierde doorgeving van een reeks van vier doorgevingen die Meester El Morya in de periode maart en april 2007 heeft 
gegeven aan Zohra Noach. 

  
*Van de kaart zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen via het secretariaat.  

http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/mens-en-kwantumsprong-in-kosmisch-perspectief/
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Hartverwarmende reacties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aantal bezoekers heeft hartverwarmend gereageerd op de herdenkingsviering. Hieronder een korte 
bloemlezing. 
 
'Het was een sfeervolle bijeenkomst, die me goed heeft gedaan. Wat uitgesproken werd gaf rust, en 
vrede  met het heengaan van Zohra. Ik vond het ook heel gepast dat er geen foto van haar stond, want 
daardoor drong het nog dieper tot me door: ze is er echt niet meer in haar fysieke vorm. En wat een 
prachtige herdenkingskaart, met jullie dankwoorden en het ontroerende gedicht van Zohra zelf.'   
Annelize Festen - Plochg 
 
'Lieve allemaal, we wilden jullie heel erg bedanken voor de warme, liefdevolle dienst van vandaag! Een 
ieder heeft het op eigen wijze een plek kunnen geven in deze mooie setting, die jullie met veel aandacht 
hebben gecreëerd … nogmaals dank voor de enorme inzet van jullie allemaal, Zohra zal trots zijn … in 
Hartverbondenheid en liefs …' 
Jenny en Berry Ketelaar 
 
'Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor vandaag en complimenteren met de bijzondere en integere 
wijze waarop jullie deze afscheid ceremonie hebben vormgeven. Het was goed erbij aanwezig te kunnen 
zijn. Ik wens jullie nog veel warmte, wijsheid, liefde en kracht toe bij alles wat zich nog zal aandienen.'  
Anna Sofia van Hooijdonk 
 
'De herdenkingsbijeenkomst voor Zohra gaf heel duidelijk weer wie ze was en wat haar taak was. 
Misschien gaat die taak nog wel door en is ze nog bij ons/jullie … De kaart die we van jullie meekregen 
was heel subtiel en mooi. Nogmaals hartelijk dank voor al het werk dat jullie verzet hebben!'  
Nellie van der Horst 
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Een persoonlijke impressie 

 
 
“Vandaag, 22 februari, is de dag van de herdenkingsdienst voor Zohra, en ik zit in de trein naar 
Bilthoven. Ik realiseer mij hoe vaak ik dit ritje al niet gemaakt heb, maar vandaag is het toch anders. Het 
zonnige landschap flitst aan mij voorbij, wel passend dat zonlicht…. 
 
Ik stap uit en wandel naar de Woudkapel. Als ik binnenkom is er al een en al bedrijvigheid van de naaste 
medewerkers en van oud-medewerkers. Er wordt koffie gezet, cake gesneden, bloemen geschikt, stoelen 
klaar gezet en gezocht naar de juiste muziek bij de verschillende onderdelen van de dienst. Samen met 
Max, mijn “boekenmaatje”, neem ik mijn plaats ook in achter de boektafel. 

 
 
Vlak voor het begin van de dienst is er even een moment van 
gezamenlijke stille, verbonden aandacht bij de foto van Zohra en bij de 
kaars en de tekst die daar bij staat. Dat doet goed… 
 
Ik zoek een plekje achterin de kapel en geleidelijk vult zich deze 
prachtige, sfeervolle ruimte met bekende en minder bekende gezichten. 
Het is druk, en rond de plaats van het kaarsenritueel vullen de vazen zich 
met de mooiste speciaal uitgezochte bloemen. Een krans van vooral wit 
rond een stil betekenisvol trio van lichtjes, mooi…. 
 

 
 
 

Alle bestuursleden houden vervolgens ieder hun eigen 
afscheidswoord. De woorden komen soms aarzelend, 
soms heel zacht, soms met emotie, en hier en daar ook 
krachtig, maar altijd heel persoonlijk, vol warmte, en 
direct gericht naar Zohra, appellerend aan haar 
geestelijke aanwezigheid. 
 
Na de dienst is er een weerzien en een hartelijke 
begroeting van oude bekenden en het plechtige intieme 
van de dienst wordt aangevuld met vrolijk gesprek en 
het ophalen van het verleden en het uitwisselen over 
het heden. 
 
 
 
Terug wandelend naar de trein besef ik dat het een waardig afscheid was en dat Zohra blij zou zijn 
geweest met zoveel verbinding en ontmoeting, die wellicht de basis vormt voor een hele nieuwe fase die 
nu ook aanbreekt. In de trein kijk ik naar het nog steeds zonnige landschap; zelfs de natuur heeft 
meegewerkt aan deze bijzondere dag…” 
 
Arend Kattenberg 
 
  



Voor de teksten van Zohra Noach geldt: © Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation. Uitsluitend originele teksten in 
ongewijzigde vorm mogen worden overgenomen. U dient daarbij zowel de bron als de naam van de auteur te vermelden 
. 

J A A R G A N G   6   N R   1    

M A A R T   2 0 1 5  

 

    4 
 

 

Dankbaar 
 
 
Met grote dankbaarheid zien wij terug op een bewogen periode tijdens het afscheid van Mevrouw Zohra 
Noach. 
 
De vele hartverwarmende blijken van medeleven middels brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen,  
e-mails, het tekenen van het condoleance register hebben ons goed gedaan.  
 
Mede namens de familie willen wij iedereen die zijn of haar steun heeft gegeven van harte bedanken. 
 

 
Dag Zohra 

 
 
Voor alles wat je voor ons hebt betekend en nog,  
wat je in je leven en werken aan ons hebt geleerd, 
aan vernieuwde inzichten, aan diepe kennis,  
maar vooral aan medemenselijkheid 
willen we je nogmaals heel veel dank zeggen. 
 
We zijn je dankbaar voor je mentor zijn, je inspirator zijn, je stimulator zijn 
en je stuwende kracht achter alles wat jij als je opdracht zag: 
Het brengen van een nieuwe stroming, Psychosofia, 
een nieuwe onafhankelijk geestelijke visie op de mens en zijn vermogens. 

 
Je zag dit niet als een opdracht van jou alleen. 
Je wilde iedereen die maar enigszins met je meedacht 
bewegen en aanzetten je erfgoed verder te brengen. 
Dat is door heel veel mensen op de eigen plaats 
en op de eigen manier gebeurd. 
 
Wij als bestuursleden en medewerkers 
van Stichting Zohra Noach Foundation hebben geprobeerd  
er samen met jou, zorg voor te dragen dat alles wat jij hebt gebracht,  
bewaard zou blijven voor de toekomst. 
Soms was je streng en voortvarend, maar meestal een vriendin, 
die steeds in onszelf iets wist aan te raken 
waar we zelf misschien nog niet eens weet van hadden. 
 
Met diep respect nemen we dan ook afscheid van jou in dit stoffelijke leven  
in het weten dat onze verbinding in de geest blijft voortbestaan  
vanuit de herkenning van geest in onszelf. 
 
En wij zullen hier doorgaan met dit werk, 
ieder naar eigen vermogen 
samen met anderen die dit ook zo voelen. 
 
In liefde 
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Tempelorde voor Universele Eenheid 
 

 
Kringviering ‘Waterwijding’ 

 
 

 
“Deze wijdingen zijn analoog aan de christelijke feestdagen. Zo is de waterwijdingsviering analoog aan de 
voetwassing, die Jezus de Christus gaf aan zijn discipelen.  
 
De mystieke achtergrond hiervan, de esoterische betekenis, zoals mij dat werd uitgelegd, is dat de 
Christus zijn discipelen en daardoor alle mensen, heeft gevrijwaard van schuld. In de 2000 jaar 
christendom, die wij tot nu toe hebben gehad, is er altijd sprake geweest van grote schuld van de 
mensheid tot de Christus.  
 
In datgene wat nu als nieuwe perspectieven en inzichten wordt aangereikt, kunnen wij het christendom 
niet in zijn vormgevingen bewaren, behouden en behoeden. Doch het is datgene wat de Christus heeft 
gegeven en wat wij vanuit nieuwe inzichten en perspectieven in onszelf, vooral in onze vrijheid en 
gelijkwaardigheid, kunnen gaan beleven.“ 
 
© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation  
 
Uit: ‘Tempelorde voor Universele Eenheid, een eigentijdse liturgie voor een spirituele 
persoonlijkheidsontplooiing’, pagina 68 en 69 
 
De viering wordt voorgegaan door Wim Boekholt 
 
Datum   Zondag 29 maart 2015 
Tijd   Aanvang 14.30 uur (ruimte open vanaf 14.00 uur) 
Locatie   In de ruimte van de Woudkapel 
   Beethovenlaan 21 | 3723 JJ Bilthoven 
Bijdrage  € 10,00 per persoon inclusief koffie/thee 
Aanmelden Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. U kunt dit doen via het secretariaat (zie 

onderaan deze nieuwsbrief) 
Volgende viering Kringviering ‘Vuurwijding’ op zondag 7 juni 2015 

 

 

Secretariaat Psychosofia – Zohra Noach Foundation 
U kunt hier terecht voor informatie over de activiteiten van Zohra 
Noach, de stroming Psychosofia, de Tempelorde voor Universele 
Eenheid, de uitgeverij ‘Het Gevleugelde Woord’  
en de nieuwsbrief. 
 
Telefoon: 06-11137188 (di en do van 11.00u-13.00u) 

E-mail: info@zohranoachfoundation.nl   
Post: Postbus 301 | 3720 AH | Bilthoven 
Websites:  
www.psychosofia.nl 
www.zohranoachfoundation.nl 
www.zohranoachfoundation.nl/webshop 
ISSN: 2214–3874 

Donaties 
Het is voor ons een grote vreugde u steeds op de 
hoogte te kunnen houden van - of kennis te 
laten maken met - het werk van Zohra Noach en 
Psychosofia, dat ook voor ons - de medewerkers 
- een niet aflatende bron van inspiratie vormt. 
Alle werkzaamheden worden op basis van 
vrijwilligheid gedaan. Draagt u het werk een 
warm hart toe? Steun ons dan en wordt 
donateur. Uw gift is voor ons van grote waarde. 
 
Rekeningnummer: NL91RABO0114525250 t.n.v. 
Stichting Zohra Noach Foundation. 

 

http://www.psychosofia.nl/
http://www.zohranoachfoundation.nl/
http://www.zohranoachfoundation.nl/webshop

