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URANTIA•
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Beste Lezers van het Urantia Boek, hier is weer
de tweede nieuwsbrief van het jaar 2009. En
zoals inmiddels gebruikelijk begint te worden
staat deze tijd voor ons in het teken van de
landelijke bijeenkomst op 21 augustus. We zijn
druk bezig met de voorbereidingen en zijn blij
dat wij deze dag weer kunnen aanbieden. We
zijn in gesprek met lezers die bereid zijn een
inleiding te houden op deze dag. Wij willen
het programma van deze dag weer opbouwen
net zoals wij dat de eerste keer deden: in de
ochtend zullen wij kort toelichten hoe de
stichting het afgelopen jaar heeft gevaren,
vervolgens enkele inleiders, die met hun
verhaal een basis leggen voor de middag. In
de middag is er dan ruimte om in kleinere
groepen met elkaar in dialoog te gaan.
Ook nu weer zal de lunchpauze ruimte geven
om informeel met elkaar in contact te komen.
De locatie is dit jaar in het prachtige
conferentiecentrum Samaya in Werkhoven,
centraal in het land.
Wij zullen u in de tweede helft van juli een
mailing toesturen met meer informatie zoals het
programma, de inleiders en de locatie.
In deze brief vindt u een verslag van Samantha
Nior, zij is in april naar de Internationale
Conferentie van de UAI in Malaga geweest en
heeft verslag gedaan van haar ontmoetingen
met lezers van het Urantia Boek uit andere
landen en van wat zij daar heeft geleerd.
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John van den Hout licht toe zijn afscheid als
bestuurslid bij de St. Urantia Nederlandstalig
toe en vervolgens legt Marcel Peereboom, de
webmaster van de urantiasite, aan de hand
van een mooie metafoor, helder uit wat zo zijn
problemen zijn geweest de afgelopen
maanden met onze website en welke
oplossingen hij gevonden heeft.
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I N T E R N A T I O N A L E UAI

CONFERENTIE

2009

MALAGA SPANJE
De tweejaarlijkse Urantia Conferentie werd in
2009 gehouden in april in Malaga. Van de
gelegenheid gebruikmakend heeft de Urantia
Foundation haar kwartaal vergadering in de
twee dagen voorafgaand aan de conferentie
ook in Malaga gehouden. Na afloop van deze
vergadering was er op vrijdag 17 april om vijf
uur, een Leadership Roundtable voor leiders
die de conferentie bezochten, een bijeenkomst
waar ook Samantha Nior aanwezig was.
The Leadership Roundtable
Vanuit de verschillende landen, die de
conferentie bezochten, werd er een
vertegenwoordiger uitgenodigd om een korte
presentatie te geven over de UB gemeenschap
in hun land.
De genodigden, die de gemeenschap in hun
land vertegenwoordigden, waren:
1. Nemias Mol - Brazilie,
2. Paul Tsekar - Cameroon,
3. Gaetan Charland - Canada,
4. Tamila Ragimova - Colombia,
5. Werner Sutter - Duitsland,
6. Seppo Kanerva - Finland.
7. Claire Mylanus - Frankrijk,
8. Kristina Moseley - Groot Britanie,
9. Samantha Nior - Nederland,
10. Richard Machado - Portugal,
11. Rogerio Reis da Silva - Portugal,
12. Joel Chongo Myula - Zambia,
13. Byong Seo - Zuid Korea,
14. Michael MacIsaac - Zweden,
Naast de uitgenodigde vertegenwoordigers,
waren ook alle leden van het uitgebreide
bestuur van de Urantia Foundation
aanwezig: Trustees, Associates Trustees en de
Urantia Foundation Executieve Directeur.
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Helaas kon niet van ieder land een
vertegenwoordiger aanwezig zijn, maar van
de presentaties die werden gehouden zijn de
kerngegevens hieronder samengevat.
Brazilie: 1156 geregistreerde lezers van wie
786 nog niet het hele boek hebben gelezen.
90 lezers die zich hebben geregistreerd,
hebben aangegeven dat zij het hele boek
hebben gelezen. Wat betreft de studie
groepen, dit is nog niet bekend.
Het boek is soms beschikbaar in boekwinkels,
maar moet meestal besteld worden. Voor de
toekomst zouden zij graag zien, dat er meer
boeken op voorraad zijn in boekenwinkels en
willen zij graag een online ontmoetingspunt
hebben voor lezers om het boek te kunnen
studeren.

Canada Quebec: 8 miljoen inwoners, er zijn
ongeveer 15 studie groepen geregistreerd, de
gemiddelde leeftijd is boven de 40, het UB
wordt onder andere op boekenbeurzen
gepresenteerd.
Colombia: In Colombia zijn 4 lokale associaties
met in totaal 300 geregistreerde lezers. Er zijn
8 studiegroepen in Bogota, 4 in Medeloni, 1
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Baracia en nog een aantal anderen. Zij kiezen
allemaal hun eigen manier van studeren.
Duitsland: Er zijn 120 geregistreerde lezers,
van wie de gemiddelde leeftijd de oudere
generatie is. Zij hebben een nationale
bijeenkomst, waar ongeveer 20 tot 35 mensen
aanwezig zijn. Hun distributeur heeft 2000
boeken verkocht na twee jaar, de gemiddelde
boekverkoop is 64 per maand. Zij bezoeken
ook boekenbeurzen.
Finland: Er is een kantoor van de Urantia
Foundation in Finland en de associatie is
gerelateerd aan de UAI. Zij hebben twee tot
drie maal per jaar boekenbeurzen. 10% van
de verkoop van het Urantia Boek gaat naar
een rekeningnummer voor de vertalingen. Er
zijn al 6000 boeken vertaald in het Fins,
Russisch, Engels en Duits. De boeken worden in
alle boekwinkels verkocht. De associatie heeft
boeken in het Fins en Zweeds. Zij hebben 200
namen op de mailing lijst van de foundation en
de associatie. De meeste mensen registreren
niet, dus weten zij niet hoeveel lezers er zijn.
De gemiddelde leeftijd is boven de 50. Zij
hebben twee maal per jaar een landelijke
bijeenkomst.
Frankrijk: In Frankrijk is de oudste lezerskring
van Europa, aangezien het de eerste vertaling
was die gemaakt is. De Franse associatie
bestaat sinds de jaren 80 en groeide uit tot de
AFLLU in 1996. Zij hebben 97 leden en sturen
per kwartaal hun nieuwsbrief naar 117 lezers.
Twee maal per jaar hebben zij een nationale
bijeenkomst met een studiethema. Zij hebben
een website gecreëerd met een map van
Frankrijk waarop je alle regio’s en de
contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor
de studiegroepnetwerken in die regio, kunt
vinden. De gemiddelde leeftijd van de lezers is
tussen de 40 en de 50. Sommige zijn hele oude
lezers, die lezen al meer dan 20 jaar, anderen
zijn tweede generatie lezers en er is een
aantal nieuwe lezers. Er zijn ongeveer 20
actieve studiegroepen in heel Frankrijk, die
voornamelijk maandelijks samen komen in hun
regio. Sinds twee maanden is er een nieuwe
distributeur.
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Groot Britanie: Sinds 2003 zijn er 400 boeken
verkocht. De lezers zijn van verschillende
leeftijden. Zij weten van het bestaan van 3
studie groepen: 2 in Londen, die maandelijks
samen komen en 1 in Wales.
Nederland: De Stichting Urantia
Nederlandstalig bestaat sinds februari 2007,
met drie bestuursleden. Ieder kwartaal wordt
er een nieuwsbrief uitgebracht, welke naar
120 mensen wordt verstuurd, die zich hebben
aangemeld om deze te ontvangen. Er is
eenmaal per jaar een nationale bijeenkomst.
De gemiddelde leeftijd is boven de 50, met
een kleinere groep boven de 30. Het Urantia
Boek is overal verkrijgbaar en kan online
besteld worden. De meeste mensen registreren
zich niet, dus weten zij niet hoeveel lezers er
zijn. Ook is niet bekend hoeveel studiegroepen
er zijn. 8 studiegroepen zijn bekend bij de
stichting en van deze studiegroepen heeft
iedere groep zijn eigen manier van studeren.

2 1 a u g u s t us 20 0 9
l a n d e l i j k e b i j e e n k om s t
N e d e r l a nd m e t t he m a :
Eenheid van Geest
versus
Eenheid in de Geest

Portugal: 15 geregistreerde lezers waarvan 4
lezers het hele boek hebben gelezen. Het boek
is verkrijgbaar via de Portugese associatie, er
is nog geen distributeur.
USA: Heeft 1726 geregistreerde lezers. De
leeftijd loopt vanaf 40 naar ouder, maar zij
hebben ook een grote groep van jonge lezers
van 20 en ouder. Er zijn ongeveer 50 of 60
studiegroepen in de database, maar er moeten
er veel meer zijn, naar schatting ongeveer 300.
Het aantal lezers groeit, zij schatten dat er
ongeveer 650.000 boeken zijn verkocht tot nu
toe. Het boek is overal verkrijgbaar. Zij
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hebben een paar keer per jaar een
conferentie, conference calls, live meetings, en
een online bibliotheek, waar je informatie aan
kunt leveren. Voor de toekomst verwachten zij
meer groei (meer van het zelfde).
Zambia: Sinds November 2007 is er een
associatie met 56 geregistreerde lezers, de
meeste hele jonge mensen (voornamelijk de
leeftijden van 14 tot 18 en
academie/universiteit). De oudere generatie
boven de 40- 45 zijn er niet erg happig op,
om het boek te lezen aangezien zij al de Bijbel
lezen. Zij hebben nu ongeveer 69 lezers nu.
Tenminste 2 groepen met gemiddeld 10 tot 15
mensen en minstens 6 groepen moeten een
boek delen, daarom zijn zij zo afhankelijk van
de donaties van boeken. Zij hebben ook een
groep in Kenia, Tanzania. De volgende stap is
om computers te kunnen krijgen, zodat lezers
online samen kunnen komen, aangezien de
afstanden zo immens zijn.
Zuid Korea: In 2008 is de nieuwe vertaling
uitgekomen, er daarvan zijn er tot nu toe 2000
boeken verkocht. 250 boeken zijn verkocht in
één jaar. Zij hebben gemiddeld 200 bezoekers
op de website. Er is één studiegroep in Seoul,
maar de meeste mensen willen alleen lezen. Zij
streven ernaar om in de toekomst te groeien
via het internet: met activiteiten zoals het kopen
van het boek online en niet via winkels.
Eén verhaal liet een hele indruk op mij achter
en ik kan wel zeggen op alle aanwezigen,
namelijk de presentatie van Joel Chong Myula
uit Zambia. Wat mij verbaasde te horen is dat
men daar een associatie moeten vormen voor
de overheid, om erkend te kunnen worden als
religie. Dat is een voorwaarde om vrijelijk te
kunnen praten over wat zij geloven. Wat zo
mooi was, is dat Joel doet wat nodig is om de
jonge mensen te bereiken en hen bekend te
maken met het Urantia Boek. Hij is zelfs bereid
om herder te zijn, om zo een auto te kunnen
kopen, zodat hij eenmaal per maand de lezers
kan gaan bezoeken.
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De Conferentie zelf
De conferentie met als thema Bridging the Gap
(het overbruggen van de kloof) startte
zaterdag de 18de april om 9.30. We
begonnen iedere ochtend met een lekker
ontbijt, waar we heel gezellig met iedereen
konden praten. Op deze manier maakten we
al heel leuk contact met andere aanwezigen.
Na het ontbijt werd de dag gevuld met
presentaties, een lunch en een diner. Tijdens
deze presentatie was het heel interessant om te
horen wat er in het Urantia Boek staat over de
diverse gekozen onderwerpen en de visie van
de presentator zelf op dat gekozen
onderwerp.
De eerste presentatie werd gegeven door
Gaetan Charland, met als thema: Bridging the
gap, de tweede presentatie was van Tamila
Ragimova, met als thema: Genesis of the
universe (het ontstaan van het heelal). Dit was
een hele interessante presentatie waarin
vergelijkingen werden gemaakt met de huidige
wetenschap en wat wij al weten.

Gaeton Charland tijdens zijn presentatie

Zo waren er veel presentaties, helaas heb ik ze
niet allemaal kunnen zien. En omdat ik zondag
weer vertrok heb ik ook de presentaties van
die dag moeten missen, onder andere
presentaties van Moussa en een aantal
bestuursleden.
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Er waren ongeveer 120 mensen uit 50
verschillende landen aanwezig op deze
conferentie, waarvan de meeste Spaanstalig
waren. Toen wij bij het hotel aan kwamen
zagen wij boven de vergaderruimte een bord
staan met ‘Urantia salon’, al zichtbaar vanaf
de weg naar de ingang van het hotel. Tot onze
verrassing bleek de hotelmanager ook een
urantia lezer te zijn. Het was een mooi hotel,
met allemaal leuke kamers en met een prachtig
uitzicht over de zee of op de bergen. Het eten
was ook erg lekker, met een buffet drie keer
per dag en leuke gespreken met mensen over
God.
Er was veel plezier met muziek van
verschillende mensen en gezellig naborrelen. Er
was ook nog een touringcar excursie naar
Malaga en de geboorte plaats van Picasso.
Dit was een prachtige ervaring, om al deze
mensen te ontmoeten die actief bezig zijn om
lezers samen te brengen en ze in alle mogelijke
manieren te ondersteunen en zoveel andere
lezers te ontmoeten uit verschillende landen.
Ook om te horen hoe dingen worden gedaan in
de diverse landen, waar anderen ook wat aan
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kunnen hebben. Zelf vond ik het verassend om
te horen, dat een aantal obstakels die wij in
Nederland hebben, zoals het niet willen
registreren ook in de andere landen veel
voorkomt. Dit maakt het moeilijk mensen samen
te brengen om hun ervaringen met het Urantia
Boek te kunnen delen. Het was ook geweldig
om te horen hoe in sommige landen grote
gemeenschappen van lezers bestaan, die
samen komen om te participeren in het delen
van hun liefde voor het Urantia Boek en de
openbaring.
Al met al kan ik zeggen dat het ons allemaal
begrip en inzicht heeft gebracht in hoe de
gemeenschappen langzaam vooruit gaan en
samen komen. Ik voel mij gezegend, dat ik heb
mogen deelnemen aan deze leerervaring en
het ontmoeten van geweldige mensen.
Samantha Nior
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AFSCHEID

OF JUIST NIET….

Beste Urantia lezers,
Langs deze weg wil ik jullie vertellen dat ik
heb besloten om terug te treden als
bestuurslid van Stichting Urantia
Nederlandstalig en de tijd die ik aan
Urantia besteed weer meer wil gaan
gebruiken om de oude contacten met mijn
leesgroep in Den Haag weer te
verstevigen. Het is altijd lastig om iets echt
los te laten en toch weet ik dat dit voor mij
de goede keuze is en dat dit loslaten mij
juist weer dichter bij de inhoud van het
boek brengt. Dus van afscheid als zodanig
is geen sprake. Helaas kan ik er de 21ste
augustus op onze landelijke dag niet bij
zijn. Ik wens jullie een geestrijke dag toe en
weet dat er binnen het bestuur dus een
positie vacant is. Indien één van de lezers
of meerdere geïnteresseerd zijn, laat deze
dan contact opnemen met Karen Huigsloot.
Ik wil graag afsluiten met de volgende
woorden.
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Afscheid maakt ruimte voor
een nieuw begin,
een begin voor mezelf en
ook voor het Bestuur
en omdat dat zo is,
is het geen afscheid maar
een evolutie en
wat past dat mooi
in het Urantia boek.
Het gaat ieder goed en tot later gauw
ergens …..
John van den Hout
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VERHUIZEN

(of het verhaal achter de website)
Verhuizen: de meeste mensen doet dat niet
meer dan een drie à vier keer in hun leven. Dat
is op zich ook niet zo verwonderlijk, want er
komt nogal wat kijken bij een verhuizing. Je
moet je oude huis verkopen (wat al een project
op zich is), een nieuw woning kopen (kost ook
veel tijd en geld). Misschien moet er nog iets
verbouwd worden (nog zo’n project waarbij
van alles fout kan gaan). Vervolgens moet de
inboedel worden ingepakt, vervoerd en
uitgepakt. Daarna kan alles weer op zijn
nieuwe plaats worden gezet. Op zich is het dus
niet verwonderlijk dat mensen minder vaak
verhuizen dan dat ze boodschappen doen.
Maar stel je de volgende verhuizing eens voor:
je gaat verhuizen want het huis waar je nu in
woont is veel te groot en veel te duur. Je weet
het adres van je nieuwe woning maar je hebt
de sleutel nog niet gekregen. En op een dag
krijg je de sleutel van je nieuwe huis en je
besluit te gaan kijken. Maar tijdens de
bezichtiging verlies je de sleutel van je oude
huis en kan je niet meer terug. In de weken die
volgen weet je via een openstaand raam in je
oude huis nog wat verhuisdozen te vullen en
mee te nemen naar je nieuwe locatie (die
overigens prima bevalt) maar de bank, het
bed en de grote boekenkast kunnen niet door
het raam naar buiten. Een beetje vreemd, vind
je niet?
Toch is deze verhuizing niet helemaal fictie: de
website www.urantia.nl is in de afgelopen
periode verhuisd naar een andere provider. En
terwijl we bezig waren met verhuizen “raakten
we de sleutel van het oude huis kwijt”. Het
gevolg: gegevens kwijt, een aantal pagina’s
niet meer te bereiken en de lay-out is niet meer
wat het was.
Ondertussen heb ik een nieuwe
programmeertaal onder de knie (PHP was
nieuw voor mij) en is met enig back-up
materiaal de website weer up-and-running.
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Mocht u nog opmerkingen, vragen,
verbeterpunten of zelfs ongezouten kritiek
hebben op het gebruik, de vormgeving of de
inhoud van de website, dan hoor ik deze
graag van u (complimenten zijn ook welkom
☺).

Ga naar de contact pagina
(http://www.urantia.nl/pag/contact.php) en
selecteer bij “Aan:” “Webmaster” en dan
verneem ik graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, Marcel Peereboom

Marcel Peereboom
is programmeur.
Punt.

Zijn streven is TOPBEV-code (zie
http://www.sdn.nl/Default.aspx?tabid=50&ite
mid=2688 of
http://www.dotned.nl/blogs/dennis_blog/arch
ive/2006/10/01/254.aspx).
Zijn motto is: kennis delen = macht!
Zijn passies zijn: SQL Server, C# en goede wijn.
Hij werkt bij Integer (http://www.integer.nl
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