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Beste Urantiaboek lezers, 

 

 

Nu de donkerte bijna zijn hoogste punt 
bereikt, breekt, hoe paradoxaal, ook de 
lichtjestijd aan. De kerstbomen zijn 
versierd, lichtjes en kaarsen gaan weer 
aan. 

Graag wil ik u, zo vlak voor het einde van 
het jaar, de laatste nieuwtjes niet 
onthouden. Daarom neem ik u in deze 
laatste nieuwsbrief van het jaar mee naar 
een terugblik op de afgelopen Urantiadag. 
Ook wil ik u meer vertellen over onze reeds 
enige tijd openstaande vacature. 

Verder volgen er een aantal kleine 
berichten waarmee u wellicht uw voordeel 

kunt doen. Gelukkig sluiten we als vanouds 
af. 

Ik wens u alvast een gezond, gelukkig & 
gezegend tweeduizendtwintig toe en hoop 
vele van u volgend jaar (weer) te spreken. 

Met vriendelijke groet, ook namens Hanno, 

 

Marcel Peereboom 

Waarnemend & Vice- voorzitter Stichting 

Urantia Nederlandstalig 

: info@urantia.nl 

: 06 – 23 25 54 52 

 

  

mailto:info@urantia.nl
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Landelijke Urantiadag 2019: een terugblik 

 

 

Het was een uitgesteld verjaardagsfeestje: 
de landelijke Urantiadag op 3 november jl. 
in het Kievietsdal te Baarn. 

Met een opkomst van bijna 30 deelnemers 
waren wij als stichting, gezien de 
voorgeschiedenis, geheel niet ontevreden. 
Deze alternatieve datum gaf enkele 
deelnemers die doorgaans vanwege 
andere verplichtingen niet op 21 augustus 
kunnen komen, nu wel de gelegenheid 
acte de présence te geven. 

De dag voor de aanvang brak er bij ons nog 
een lichte paniek uit, toen één van de 
sprekers als gevolg van ziekte, “met lood in 
de schoenen”, af moest zeggen. Na 
koortsachtig overleg bood Hanno aan een 
lezing voor te bereiden; er lag nog veel 
studie materiaal bij hem op de 
spreekwoordelijke plank na de 
internationale conferentie van 2018. Ook 
zegde een andere welwillende lezer toe 
iets te willen doen. Hoewel we geen 
gebruik van dit hartelijke aanbod hoefde te 
maken, zijn dit soort toezeggingen zeer 
hartverwarmend. Dank daarvoor! 

De bijeenkomst vond plaats in een andere 
zaal dan de gebruikelijke. Dit i.v.m. de iets 

lagere opkomst. Na entree togen Hanno, 
Jaap Terra (de vorige voorzitter) in ik aan 
het werk om de aankleding en inschrijving 
e.a. op te tuigen. Langzaam aan druppelde 
de eerste deelnemers binnen, en onder het 
genot van een kopje koffie, een “Urantia-
gebakje” en vele begroetingen, begon de 
dag als vanzelf te lopen. 

Rond 10:30 uur begon het officiële deel 
van de bijeenkomst met een korte stilte 
(voor een persoonlijk gebed), het 
ontsteken van de kaars, gevolgd door een 
gepland korte, maar toch weer iets te 
lange, introductie van ondergetekende 
over wat er het afgelopen jaar is 
gepasseerd. Hierin moest ik .o.a. 
constateren dan de Stichting Urantia 
Nederlandstalig eigenlijk een criminele 
organisatie is, daar wij slechts (nu nog) 
twee bestuursleden hebben, in plaats van 
de vereiste drie personen. Maar ik moet dit 
toch nuanceren: een rechtspersoon, zoals 
een stichting, vereniging of besloten 
vennootschap, moet altijd een bestuur 
hebben. De wet bepaalt niet uit hoeveel 
bestuurders het bestuur maximaal moet of 
kan bestaan. Alleen stellen onze statuten 
dat het bestuur uit minimaal drie personen 
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moet bestaan. We zijn dus slechts in strijd 
met onze statuten. Pfff … 

Na een korte pauze begon de lezing over 
“Geestelijke Groei”. Met een klik op de link 
kunt u deze teruglezen. Deze lezing 
bevat(te) een zestal vragen/opdrachten die 
vervolgens in vier groepen werden 
onderzocht en bestudeerd. Wat mij tijdens 
dat studie moment opviel, was de 
ontspannen maar ook geconcentreerde 
sfeer waarmee er binnen de groepen aan 
de opdracht werd gewerkt. Ik vond het 
eigenlijk jammer dat ik niet mee kon doen 
met de gesprekken in de groepen. 

Toen kwam de lunch: altijd een fijn 
moment. 

Voldaan na de lunch mocht Marcus zijn 
betoog uiteenzetten over boven,- normaal- 
en onderbewustzijn, waarna hij een 
‘prayditation’ (een combinatie van 
meditatie en gebed) begeleidde. Deze 
prayditation werd door vele als een fijne 
ervaring ervaren. Na afloop van de 
prayditation werd er in kleine groepen van 
gedachten gewisseld over wat het contact 
met de Richter bevordert en belemmerd. 

De citaten uit deze presentatie wil ik u niet 
onthouden: 

110:3.4 (1206.2) Het belangrijkste doel van het 

menselijk bestaan is om afgestemd te raken 

op de goddelijkheid van de inwonende 

Richter … 

 

196:3.34 (2097.2) De grote uitdaging aan de 

moderne mens is het bereiken van betere 

communicatie met de goddelijke Mentor 

die in het menselijke bewustzijn woont. 

Na de pauze die volgde op de sessie van 
Marcus had Hanno de taak op zich 
genomen om de afsluitende presentatie te 
geven, “Over conflicten & beperkingen” 
met als titel “Dienstbaarheid” waarin hij 
aan de hand van citaten uit Het Urantia 
Boek verhaalde hoe hij deze praktisch in 
zijn eigen leven probeerde toe te passen. 

De bijeenkomst liep op zijn einde en er 
werd nog even een gezellig drankje ter 
afsluiting genuttigd. 

Na afloop is er met een leuke groep 
“achterblijvers” nog even heerlijk 
nagetafeld, wat hierna maar eens blijkt. 

http://www.urantia.nl/21aug/2019_Geestelijke_groei.pdf
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-110-de-betrekking-van-richters-tot-individuele-stervelingen
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-196-het-geloof-van-jezus
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Volgend jaar vindt de landelijke Urantiadag 
weer plaats op zijn gebruikelijke datum:  
vrijdag 21 augustus 2020.  

Mocht u ideeën, tips of andere 
opmerkingen over deze dag hebben, of als 
u een sessie zou willen verzorgen, laat het 
ons dan gerust weten. 

  

mailto:info@urantia.nl
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Vacature Vacant 

 

 

In de nieuwsbrief van maart, eerder dit 
jaar, berichtte ik u van het aftreden van de 
toenmalige voorzitter. In die betreffende 
nieuwsbrief werd er tevens een oproep 
gedaan om contact met ons op te nemen 
indien u geïnteresseerd bent in deze 
functie om te zien welke mogelijkheden er 
zijn om deze waardevolle functie in te 
vullen. 

Verder willen we er niet te veel in de 
nieuwsbrieven op terug komen, daar het 
(naar onze mening) een “interne 
bestuurlijke kwestie” is. Welnu, daar 
dachten de deelnemers van de afgelopen 
Urantiadag toch anders over. 

Daarom wil ik een tipje van de sluier 
oplichten over de inhoud van het 
voorzitterschap. 

Als Stichting Urantia Nederlandstalig 
hebben we eigenlijk maar één overkoepeld 
doel: lezers van Het Urantia Boek helpen 
het boek te bestuderen. En dit proberen 
we o.a. door informatie te verschaffen via 
onze website, door het uitgeven van de 
nieuwsbrief en het organiseren van de 
landelijke Urantiadag. 

Verder geven we antwoord op vragen van 
lezers die ons een vraag stellen (per mail; 
en dat komt weinig voor). Ook 
onderhouden we onze internationale 
contacten met de Urantia Foundation en 
de Urantia Association International (UAI).  

Als voorzitter ben je het nationale en 
internationale gezicht van de officiële 
Urantia organisatie in Nederland. Je helpt 
mee bij het maken van de nieuwsbrief en 
het organiseren van de landelijke 
Urantiadag. Bij internationale conferenties 
en bijeenkomsten ben jij de 
vertegenwoordiger van Nederland. 

Wij zoeken iemand die wil meewerken aan 
het uitwerken van ideeën en plannen om 
Het Urantia Boek en haar positieve 
gedachtegoed op een hoger plan te 
brengen in Nederland en Vlaanderen. 
Moet je hiervoor Het Urantia Boek uit je 
hoofd kennen? Nee, dat verwachten we 
niet. Bij inhoudelijke vragen over het boek, 
is er binnen de stichting en haar netwerk 
voldoende kennis aanwezig om deze te 
beantwoorden (als deze vragen komen). 
Wat we wel verwachten, is dat je achter de 
boodschap staat die het boek verkondigd. 

http://www.urantia.nl/
https://www.urantia.org/
https://urantia-association.org/
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Verder zal in samenspraak met de rest van 
het bestuur vorm gegeven moeten gaan 
worden over de inhoud van de functie. 
Wetende dat elk persoon dit weer op zijn 
eigen persoonlijke wijze zal invullen, 
hebben we hier geen inhoudelijke 
functieomschrijving voor. Hoe vaak we 
vergaderen, waar?, hoe laat?, wie de 
notulen maakt, zijn zaken waar we in goed 

overleg altijd uitkomen. We hebben er alle 
vertrouwen in, dat als je gemotiveerd deze 
functie op je wilt nemen, we gezamenlijk 
Het Urantia Boek en haar positieve 
gedachtegoed op een hoger plan kunnen 
brengen. 

Wie doet er mee? 
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Multi Language Book 

 

 

Wie is het opgevallen? Als u de website 
van de Urantia Foundation bezoekt, dan is 
er enige tijd geleden een nieuw tabblad 
bijgekomen: Multi Language Book. 
Hiermee kunt u Het Urantia Boek is twee 
talen simultaan lezen. 

Binnenkort wordt er nog iets aan de 
navigatie verbeterd waardoor het gebruik 
intuïtiever wordt. Ook verwacht ik dat er 
op niet al te lange termijn er meerdere 
talen van deze pagina worden toegevoegd. 

https://www.urantia.org/MultiLanguageBo
ok 

 

 

Ter overweging … 

Wat zou er gebeuren als u op de komende kerstochtend eens zou voorlezen uit Het Urantia 
Boek over de geboorte van Jezus ? Verhandeling 122, paragraaf acht en verder … 

  

https://www.urantia.org/MultiLanguageBook
https://www.urantia.org/MultiLanguageBook
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-122-de-geboorte-en-het-eerste-levensjaar-van-jezus#U122_8_1
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Urantia Foundation President's Report 

In de recente “President's Report” van de Urantia Foundation van oktober jl. staat o.a. te 
lezen wat de plannen voor de komende jaren zijn. 

Ook wordt er gewag gemaakt van vijf genereuze donateurs die $210.00 dollar willen doneren 
als de Urantia Foundation op 31 december .a.s. een zelfde bedrag heeft verzameld. 

Meer informatie vind u in het bovengenoemde “President's Report” of deze pagina: 
https://www.urantia.org/donate/newDonate. 

 

YouTube kanaal “Urantia Book Network” 

 

Een Urantia boek lezer wees mij enig tijd terug op een aflevering op YouTube van "Spirit of 
Truth": een interview met Urantia Foundation Trustee Mo Siegel. 

Let wel: een zoekopdracht op YouTube naar "Spirit of Truth" kan leiden tot een lijst met 
video’s van een zeer dubieus karakter. Blijf vooral nadenken. 

Deze serie lezingen maakt deel uit van Youtube kanaal UBN (Urantia Book Network). Hierin 
vind je ook interviews met personen die hebben gesproken tijdens de internationale 
conferentie in 2018 te Noordwijk. 

Spirit of Truth #6 Mo Siegel 

The president of The Urantia Foundation, Mo Siegel joins us for a great discussion. Mo just 
released a new book entitled "The Untold Story of Jesus" and he feels it will greatly help 
spread the teachings of Jesus around the world. 

https://youtu.be/HoJLLy821j0 

UBN: https://www.youtube.com/channel/UC04XhrM_STMSDx_bHFfymkA 

  

https://www.urantia.org/sites/default/files/docs/Presidents_Report_November_2019.pdf
https://www.urantia.org/sites/default/files/docs/Presidents_Report_November_2019.pdf
https://www.urantia.org/donate/newDonate
https://www.urantia.org/urantia-foundation/leadership
https://www.youtube.com/channel/UC04XhrM_STMSDx_bHFfymkA
https://youtu.be/HoJLLy821j0
https://www.youtube.com/channel/UC04XhrM_STMSDx_bHFfymkA
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Ter Afsluiting … 

 

God 

Innerlijk 
Uiterlijk 

Onkenbaar 
Bekend 

Zo heb ik 
geen ander doel 

dan te dienen 

Deze kiemgedachte, 
geschenk van God 

woont in mij 

Dorrit Lanfers 

 


