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UITNODIGING
Aan alle lezers van het Urantia Boek in Nederland en Vlaanderen,
Op 21 augustus aanstaande wordt weer de jaarlijkse Urantia ontmoetingsdag georganiseerd.
Voor zover uw E-mail gegevens bij ons bekend zijn heeft u hierover reeds eerder een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
Als thema van deze dag is gekozen: “De Ziel”. Een drietal sprekers zal dit thema met een korte
inleiding vanuit verschillende gezichtspunten toelichten, waarna er voldoende tijd zal zijn voor
het stellen van, en beantwoorden van vragen en persoonlijke ontmoeting. Henk Mylanus
(trustee van de Urantia Foundation) zal deze dag ook aanwezig zijn en de eerste lezing
verzorgen.
Belangrijke informatie:
De belangstelling voor de Urantiadag op 21 augustus is aanzienlijk groter als de afgelopen
jaren. Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Een zeer verheugende ontwikkeling!
Dit heeft ons doen besluiten tot het kiezen voor een andere locatie welke voldoet aan onze
wensen en de faciliteiten biedt om een groter aantal bezoekers te kunnen ontvangen.
Deze locatie is:

Groot Kievitsdal
Hilversumsestraatweg 19
3744 KB Baarn.
Telefoon: 035-6833033
Website: www.grootkievitsdal.nl

Groot Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg aan de weg
tussen Baarn en Hilversum, is wijd en zijd bekend als één van de mooiste locaties in het hart
van het Gooi. De locatie beschikt over een groot parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren.
Via het openbaar vervoer is Groot Kievitsdal gemakkelijk bereikbaar. Vanaf het NS station in
Hilversum kunt u Groot Kievitsdal bereiken via de rechtstreekste buslijnen 59 of 70.
Er is een bushalte vlakbij Groot Kievitsdal. Via de openbaarvervoer-informatielijn 9292 kunt u
nadere informatie inwinnen.
Deelname en kosten
Het bestuur hanteert een eigen bijdrage van € 45,00 en hoopt met dit bedrag zoveel mogelijk
lezers in de gelegenheid te stellen deze dag te kunnen bezoeken. Consumpties en lunch zijn
hierbij inbegrepen. Een vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Voor degenen
waarvoor het deelnamebedrag een beletsel is, gelieve contact met ons op te nemen via
info@urantia.nl. In overleg kan een tegemoetkoming worden afgesproken.
Deelname vindt plaats uitsluitend via overboeking:
op rekeningnummer: NL82 TRIO 0781 4781 89
t.n.v: Stichting Urantia Nederlandstalig (Triodos bank)
o.v.v.: 21 augustus 2014.
U kunt zich ook opgeven via: info@urantia.nl of telefonisch: 06-25468368. Na ontvangst van de
betaling sturen wij u per email een bevestiging van de inschrijving.
We hopen dat óók deze dag voor u weer een gelegenheid mag zijn voor persoonlijke
ontmoeting met andere lezers en dat de inhoud van het dagprogramma u mag aanspreken en
inspireren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.urantia.nl
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Degenen die zich reeds hebben aangemeld of nog gaan aanmelden ontvangen binnenkort de
definitieve uitnodiging en het programma voor deze dag.
Afgelopen periode hebben veel lezers aangegeven deze dag te willen bezoeken. We mogen ons
nu al verheugen in een nog groter aantal bezoekers als afgelopen jaar. Hieronder zijn “bekende
gezichten” maar ook veel bezoekers die sinds kort het Urantia Boek lezen en behoefte hebben
andere lezers te willen ontmoeten en zich eventueel in de toekomst graag willen aansluiten bij
studiegroepen of contact met andere lezers willen onderhouden. Deze Urantiadag op 21
augustus is hiervoor een gelegenheid bij uitstek.
Voor lezers die nog in dubio staan deze bijzondere dag te bezoeken: U bent van harte
welkom!
Mocht u zich inmiddels hebben aangemeld dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.
Tot ziens op 21 augustus!

Namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig,

Jaap Terra
Voorzitter
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