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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en
Vlaanderen

UITNODIGING
Beste lezers van de Urantia Nieuwsbrieven,
De Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) nodigt u hierbij uit voor het bezoeken van:

De 10e internationale conferentie van de
Urantia Association International
Deze conferentie zal plaatsvinden in het Conferentie Centrum Leeuwenhorst in
Noordwijkerhout. Dit evenement duurt van donderdagnamiddag 12 april tot en met
zondagochtend 15 april 2018. De conferentietaal zal Engels zijn.
Het programma zal volledig gericht zijn op ‘Jesus as a Teacher’. Behalve zijn spirituele
onderricht, liet hij ons ook zien hoe dit onderricht het meest effectief is. Wat kunnen wij van
Hem leren, wat is het dat toekomstige leiders en begeleiders nodig hebben om zich als ware
volgers van Zijn onderricht te kunnen ontwikkelen.
Een ding wat wij bijvoorbeeld van Hem zagen is dat Hij zijn lesmethode aan zijn gehoor
aanpaste. Een ander opmerkelijk feit is dat al Zijn lessen waren gericht op het openbaren van
Zijn en onze Vader in het Paradijs en op het laten zien dat God een liefhebbende Vader is en
dat Hij grote nadruk legde op het belang van de persoonlijke relatie met de Vader.
Het programma zal ruimte geven aan veel internationale lezers van het Urantia Boek,
mensen die het boek al vele jaren bestuderen en die ons kunnen helpen om deze 5e
Openbaring beter te begrijpen. Tijdens het programma ligt het accent op leren door ervaring
en uitwisseling in kleine groepen.
In de loop van het komende jaar zal het programma verder uitgewerkt worden en we
houden u op de hoogte via onze website www.uai2018.org die speciaal voor deze
conferentie wordt aangeboden in 5 verschillende talen.
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Reserveer alvast de dagen in uw agenda voor deze bijzonder conferentie, zo dicht bij
huis en te midden van de bloeiende bollenvelden.
Schrijft u zich nu in voor deze unieke conferentie, en profiteer van een vroeg-boekkorting van € 75,00 wanneer u zich registreert voor 1 september 2017.
De toegang tot de 10e Urantia Association International conferentie vindt u door op deze
link te klikken.
Namens het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig én het voorbereidingsteam
voor deze conferentie heet ik u van harte welkom,

Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN)
: info@urantia.nl
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