
 

stichting  nederlandstalig 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief 

 

Lieve Lezers, 

Er gebeurt veel op onze planeet Urantia en 

ook bij de Stichting. In deze nieuwsbrief 

kunnen wij u gelukkig mooi nieuws brengen! 

Laat ik beginnen met het goede nieuws dat 

het bestuur van de stichting er een nieuw 

algemeen bestuurslid bij heeft en dat is Ina 

Terra. Haar opgedane ervaring bij de 

organisatie van de Internationale conferentie 

in 2018 is meer dan welkom! Ina zal zich 

inzetten voor het opzetten van een besloten 

online community waar lezers studiemateriaal 

vinden, makkelijk met elkaar in contact 

kunnen komen en aansluiting kunnen vinden 

bij een studiegroep. Daarnaast onderhoudt zij 

veel contacten met lezers van Het Urantia 

Boek wereldwijd. Welkom Ina, ik ben 

dankbaar voor de nu al vruchtbare 

samenwerking. 

Dit is een mooie stap voorwaarts voor de 

stichting die past in de huidige tijd. Mede ook 

omdat we, gezien de huidige tijd waarin we 

leven, een toestroom naar onze website 

verwachten. In de Paravisie van 22 mei 

aanstaande zal een uitgebreid artikel over 

Het Urantia Boek verschijnen. Hierin komen 

onder andere een aantal lezers van Het 

Urantia Boek aan het woord. De aandacht 

voor Het Urantia Boek in de Paravisie is een 

mooi cadeau voor vele waarheidszoekende  

een mooie stap voorwaarts 

mensen. De stichting heeft een korte bijdrage 

geleverd aan dit artikel. Mocht u 

geïnteresseerd zijn, via de website van 

Paravisie Magazine 

(https://paravisiemagazine.nl/) kunt u de 

uitgave bestellen zonder verzendkosten. 

Later dit jaar, krijgen wij een digitale versie 

die wij met u te delen op onze website. 

De komende periode spannen wij ons, als 

stichting, in om bestaande en nieuwe lezers 

https://paravisiemagazine.nl/
https://paravisiemagazine.nl/
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een warm, digitaal welkom te kunnen geven. 

Meer hierover in de volgende nieuwsbrief! 

Helaas hebben wij moeten besluiten de 

landelijke Urantiadag van vrijdag 21 

augustus a.s. niet door te laten gaan. In 

afwachting van de ontwikkelingen rondom 

corona kunnen we nu verder geen besluiten 

nemen voor een andere datum. Juist ook 

daarom willen we de mogelijkheid creëren 

voor digitaal contact met elkaar! 

Jubelfeest der Jubelfeesten 

 

Ook de activiteiten vanuit Amerika rondom 

18 mei, het Jubelfeest der Jubelfeesten, is 

komen te vervallen door de corona 

maatregelen. Gelukkig staat het ons vrij om 

er zelf aandacht voor te hebben (zie ook 

verderop in deze Nieuwsbrief). De gedachte 

dat er in het grootste deel van Nebadon een 

grootse viering gaande is, verheugd mij en ik 

denk dat ze voor ons zullen bidden of dat we 

op andere wijze in hun aandacht zijn. 

Inmiddels ben ik een paar maanden 

voorzitter van de stichting. Het zetten van de 

eerste stap hiervoor gebeurde na een periode 

dat ik het verlangen voelde om meer te 

dienen, maar ik verzette me tegelijkertijd en 

bedacht redenen dat het voorzitterschap te 

eng of te moeilijk zou zijn. Maar de gedachte 

en het verlangen om te dienen liet mij niet 

los en nu we zo op weg zijn, groeit mijn 

innerlijke vreugde door dit te mogen doen 

voor Jezus. De gehele opklimming naar het 

Paradijs zullen we nieuwe uitdagingen op ons 

pad ontvangen die de bereidheid vraagt de 

eerste stap te zetten, ook al voelt dat 

spannend. Erop vertrouwen dat we de juiste 

leiding krijgen tijdens onze reis en al doende 

ontwikkelen en groeien is een voortdurend 

proces voor ons allen. En onze nieuw 

geleerde inzichten delen ter bevordering van 

geestelijk groei en broederschap op Urantia 

in de kring rond ons, vraagt een actieve 

betrokkenheid. Het is dan ook ontroerend 

mooi te zien hoeveel naaste liefde er 

aanwezig is in deze tijd waarin de 

aanwezigheid van corona een uitdaging is 

voor ons allen. 

Hartelijke groet, 

Areke van Tuijl 

Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig 

: areke@urantia.nl 

: 0612620886 

 

  

mailto:areke@urantia.nl
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Urantia in coronatijd 

 

De vraag of we in Het Urantia Boek 

inspirerende verhandelingen kunnen vinden 

over de tijd waarin we nu leven is me al een 

paar keer gesteld. Elke crisis brengt lessen 

met zich mee en daardoor mogelijk de 

vruchten voor de samenleving. In 

verhandeling 70: De evolutie van het 

menselijk bestuur is te lezen hoe perioden 

van oorlog voeren een enorme stimulans 

vormden om tot ontwikkelingen te komen 

van samenwerken, discipline, nationalisme en 

socialisme . Dit was voor mij zeer boeiend om 

te lezen en ook om nu te zien hoe militaire 

systemen en hulp nú juist ingezet worden bij 

de ondersteuning van de gezondheidszorg. 

70:2.3 (785.8) De oorlog heeft voor 

vroegere civilisaties maatschappelijke 

waarde gehad en wel omdat deze: 

70:2.4 (785.9) 1. discipline oplegde, 

samenwerking afdwong; 

70:2.5 (785.10) 2. standvastigheid en 

moed beloonde; 

70:2.6 (785.11) 3. nationalisme 

aanmoedigde en consolideerde; 

70:2.7 (785.12) 4. zwakke en ongezonde 

volken verdelgde; 

70:2.8 (785.13) 5. de illusie van 

primitieve gelijkheid deed verdwijnen en 

een selectief gelaagde maatschappij deed 

ontstaan. 

70:2.9 (785.14) Oorlog heeft een 

bepaalde evolutionaire en selectieve 

waarde gehad, doch moet, evenals de 

slavernij, op een bepaald moment worden 

opgegeven wanneer de beschaving 

langzaam vooruitgaat. Voorheen hebben 

oorlogen het reizen en de culturele 

uitwisseling bevorderd; deze doeleinden 

worden nu beter gediend door moderne 

methoden van vervoer en communicatie. 

70:2.10 (786.1) Eens geloofden artsen dat 

aderlaten een geneesmiddel was voor vele 

kwalen, maar sindsdien hebben zij voor de 

meeste van deze kwalen betere remedies 

ontdekt. Zo moeten de internationale 

aderlatingen door oorlogen ook zeker 

plaats maken voor de ontdekking van 

betere methoden om de kwalen der 

volkeren te genezen. 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_3
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_4
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_5
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_6
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_7
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_8
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_9
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_10
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70:2.11 (786.2) De naties op Urantia zijn 

reeds de reusachtige strijd begonnen tussen 

nationalistisch militarisme en 

industrialisme, een conflict dat in vele 

opzichten parallel loopt aan de 

eeuwenlange strijd tussen de herder-jager 

en de landbouwer. Indien echter de 

industrialisatie over het militarisme wil 

zegevieren, moeten de gevaren die haar 

bedreigen worden vermeden. De grote 

gevaren van de ontluikende industrie op 

Urantia zijn: 

70:2.12 (786.3) 1. de sterke neiging tot 

materialisme, geestelijke blindheid; 

70:2.13 (786.4) 2. de aanbidding van 

rijkdom-macht, misvorming van waarden; 

70:2.14 (786.5) 3. de ondeugden van 

weelde, culturele onvolwassenheid; 

70:2.15 (786.6) 4. de toenemende 

gevaren van luiheid, ongevoeligheid voor 

dienstbaarheid; 

70:2.16 (786.7) 5. de toename van 

ongewenste verwekelijking van het ras, 

biologische degeneratie; 

… 

70:2.21 (786.12) Maar zelfs bij zijn 

verdwijnen moet worden erkend dat de 

oorlog een school der ervaring is geweest 

die een ras van arrogante individualisten 

heeft gedwongen zich te onderwerpen aan 

een zeer centrale autoriteit — een 

bevelhebber. De ouderwetse oorlog 

selecteerde inderdaad de van nature grote 

mannen om leiding te geven, maar de 

moderne oorlog doet dit niet meer. Om 

leiders te vinden moet de samenleving zich 

nu wenden tot vreedzame veroveringen: 

prestaties op industrieel, wetenschappelijk 

en sociaal terrein. 

 

Daarna las ik Verhandeling 81: De 

ontwikkeling der moderne civilisatie. Het 

is voor mij interessant om te beseffen dat de 

openbaringen in Het Urantia Boek bijna 

honderd jaar geleden gegeven zijn. Te kijken 

naar hoe de civilisatie in deze crisis ervoor 

staat, welke samenwerkingsverbanden zijn of 

ontstaan er? Hoe is de bereidheid tot 

samenwerken door de leiders van de naties? 

Welke takken van specialisten creëren nieuwe 

wegen tot samenwerken? Genoeg om te 

observeren en te filosoferen vanuit de kaders 

die het Urantiaboek geeft. Zeker nu we de 

mogelijkheid ter beschikking hebben 

wereldwijd geïnformeerd te zijn en 

communiceren. 

81:6.25 (909.6) De sterkste twintigste-

eeuwse invloeden die bijdragen tot de 

bevordering van de civilisatie en de 

vooruitgang van de cultuur, zijn de 

opvallende toename van het reizen over de 

gehele wereld en de ongeëvenaarde 

verbeteringen in de methoden van 

communicatie. De vooruitgang in het 

onderwijs heeft echter geen gelijke tred 

gehouden met de zich uitbreidende sociale 

structuur, en evenmin heeft de moderne 

waardering voor ethiek zich in 

overeenstemming met de ontwikkelingen 

langs meer zuiver intellectuele en 

wetenschappelijke lijnen ontwikkeld. 

Bovendien is de moderne civilisatie tot 

stilstand gekomen wat betreft haar 

geestelijke ontwikkeling en de 

bescherming van de instelling van het 

gezin. 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_11
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_12
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_13
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_14
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_15
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_16
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-70-de-evolutie-van-het-menselijk-bestuur#U70_2_21
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_25
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… 

81:6.29 (910.2) 10. Coördinatie van 

specialisten. De civilisatie is enorm 

bevorderd door de reeds vroeg ontstane 

verdeling van de arbeid en de later daaruit 

voortvloeiende specialisatie. De civilisatie 

is thans afhankelijk van de doelmatige 

coördinatie van specialisten. Naargelang de 

samenleving zich uitbreidt, moet er een 

methode worden gevonden om de 

verschillende specialisten samen te 

brengen. 

81:6.30 (910.3) Er zullen steeds meer 

sociale, artistieke, technische en industriële 

specialisten komen en zij zullen steeds 

vakkundiger en bedrevener zijn. Deze 

verscheidenheid van bekwaamheid en 

ongelijksoortigheid van werkzaamheden 

zullen de menselijke samenleving tenslotte 

verzwakken en uiteen doen vallen indien er 

geen doeltreffende middelen tot 

coördinatie en samenwerking worden 

ontwikkeld. Maar de intelligentie die zo 

vindingrijk en gespecialiseerd kan zijn, zal 

zeker competent zijn om passende 

methoden te bedenken om alle problemen 

die het gevolg zijn van de snelle groei van 

de inventiviteit en het versnelde tempo van 

culturele ontwikkeling, te beheersen en te 

regelen. 

81:6.31 (910.4) 11. Middelen tot het 

vinden van functies. Het volgende tijdperk 

van de sociale ontwikkeling zal 

belichaamd zijn in een betere, 

doeltreffender samenwerking en 

coördinatie van de steeds toenemende en 

zich uitbreidende specialisatie. 

… 

81:6.37 (911.2) 13. Effectief en wijs 

leiderschap. In de civilisatie hangt er zeer, 

zeer veel vanaf of de mensen bereid zijn op 

enthousiaste, effectieve wijze lasten op 

zich te nemen. Voor het optillen van een 

zware last zijn tien mannen weinig meer 

waard dan één, tenzij zij samen tillen — 

allen op hetzelfde moment. En dit 

teamwerk — sociale samenwerking — is 

afhankelijk van het leiderschap. De 

culturele civilisaties van het verleden en 

het heden zijn gebaseerd geweest op de 

intelligente samenwerking der burgers met 

wijze, vooruitstrevende leiders, en totdat 

de mens tot hogere niveaus evolueert, zal 

de civilisatie afhankelijk blijven van wijs 

en krachtig leiderschap. 

81:6.38 (911.3) Hoge civilisaties ontstaan 

uit de scherpzinnige correlatie van 

materiële welvaart, intellectuele 

grootsheid, morele waardigheid, sociale 

intelligentie en kosmisch inzicht. 

… 

81:6.42 (911.7) Leiders zijn vitaal belang 

voor de vooruitgang. Wijsheid, inzicht en 

een vooruitziende blik zijn onmisbaar voor 

de duurzaamheid van naties. Een civilisatie 

loopt nooit werkelijk gevaar tenzij het 

bekwame leiderschap begint te verdwijnen. 

En er zijn nooit meer wijze leidersfiguren 

voorgekomen dan één procent van de 

bevolking. 

81:6.43 (911.8) Langs deze sporten van 

de evolutionaire ladder nu is de beschaving 

opgeklommen tot de positie waar de 

machtige invloeden in werking konden 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_29
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_30
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_31
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_37
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_38
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_42
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie#U81_6_43
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worden gesteld die zijn geculmineerd in de 

zich snel uitbreidende cultuur van de 

twintigste eeuw. En alleen door zich te 

houden aan deze essentiële punten, kan de 

mens hopen zijn huidige civilisaties in 

stand te kunnen houden terwijl hij zorgt 

voor hun verdere ontwikkeling en hun 

zekere voortbestaan. 

Het lezen van deze verhandelingen, het 

observeren, het zoeken naar onze eigen 

waarheid en hier naar te handelen is een 

boeiende manier om ook naar de huidige tijd 

te kijken in het besef dat we iets meemaken 

waar generaties na ons nog over gesproken 

zal worden. Natuurlijk zijn er nog vele andere 

verhandelingen die ons aanmoedigen en 

inspireren om vooruit te kijken zoals 

verhandeling 195 en 196. 

Op persoonlijk vlak hoop ik dat jullie en jullie 

dierbaren in goede gezondheid zijn. Voor 

degenen die het zwaar hebben door ziekte, 

overlijden maar ook door verlies van werk of 

inkomen, ik hoop dat jullie je ondersteund 

voelen door de leiding en de liefde van onze 

hemelse vrienden! 

144:4.8 (1621.7) Zoals het gebed 

vergeleken kan worden met het opladen 

van de geestelijke accu van de ziel, zo kan 

godsverering worden vergeleken met het 

afstemmen van de ziel om de uitzendingen 

van de oneindige geest van de Universele 

Vader tot het universum op te kunnen 

vangen. 

Veel schoonheid, waarheid en goedheid en 

een inspirerend, hoopvol Jubelfeest der 

jubelfeesten gewenst! 

Areke 

 

 

  

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-144-op-gilboa-en-in-de-dekapolis#U144_4_8
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Urantia Internationaal 

 

Internationale conferentie Peru 2021 geannuleerd! 

De internationale conferentie van Peru 2021 is geannuleerd! Op de website van de UAI is 

verder helaas niet veel informatie te vinden. Alleen in de kop van deze pagina is de vermelding 

“Cancelled” te zien. De tekst op deze pagina is verder (nog) niet aangepast (half mei). Mocht u 

plannen hebben om deze conferentie bij te wonen, houdt dan de onderstaande pagina goed in de 

gaten: https://urantia-association.org/event/2021-urantia-international-conference-peru/ 

Ook is, zoals eerder gemeld, de Vancouver 2020 – Urantia Global Experience geannuleerd. Zie 

https://urantia-association.org/event/vancouver-2020-urantia-conference/ 

Een unieke samenwerking 

In deze corona-crisis zoeken ook lezers van Het Urantia Boek elkaar op. Hierbij speelt het internet 

een steeds grotere rol. Om lezers wereldwijd met elkaar te verbinden is er een mooi initiatief 

ontstaan, waarbij lezers via Zoom (een video conferencing app) 24 uur lang konden deelnemen 

aan lezingen en workshops, georganiseerd door sprekers van allerlei nationaliteiten. Inmiddels 

hebben er twee “24-hour online events” plaatsgevonden, georganiseerd door Urantia Association 

International (UAI), The Urantia Foundation, The Urantia Book Fellowship en Urantia University. 

Via Zoom werd elk uur een presentatie gegeven en was er ruimte voor interactie. Voor mij was het 

de eerste keer dat ik hieraan deelgenomen heb en ik vond het een prachtige, leerzame en 

verbindende beleving. Alsof er een lichtnetwerk uitgespannen werd naar vele uithoeken op Urantia! 

De complete video zal binnenkort op het Youtube kanaal van UAI geplaats worden. 

https://urantia-association.org/event/2021-urantia-international-conference-peru/
https://urantia-association.org/event/vancouver-2020-urantia-conference/
https://zoom.us/
https://urantia-association.org/
https://urantia-association.org/
https://www.urantia.org/
https://urantiabook.org/
https://www.urantiauniversity.org/
https://zoom.us/
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De presentatie van de voorzitters van de Urantia Foundation (Mo Siegel), Urantia Association 

International (Chris Wood) en The Urantia Book Fellowship (Geoff Theiss), waarin ze verwoorden 

op welke wijze ze in de toekomst samen zullen optrekken in de verspreiding van de openbaringen 

van Het Urantia Boek vindt u binnenkort op het onderstaande YouTube kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UC_a2gwYGKpctnii4_nx8_vA of zoek op YouTube naar “Urantia 

Association International”. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC_a2gwYGKpctnii4_nx8_vA
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Jubilee of Jubilees 

 

Dear Urantia Family member, 

We invite you to join us on Zoom this Sunday for our Urantia Family Celebration together of the 
Jubilee of Jubilees! All you have to do is to look below for your own time zone and join us by using 
the Zoom link in the green section below. We will be sharing with you the most important events 
that happened on May 18 after our Master made his Ascension. 

It is of utmost importance to know that this event is celebrated in the entire Local Universe as the 
Jubilees of Jubilees! Since Urantia was instrumental for this pinnacle event, it is with the greatest 
joy that we anticipate your participation. 

Note: If you would like to do your own study before our Jubilee of Jubilee Zoom call, you may read 
the enclosed article in Proclaim the Holiday of Holidays 3 created with the input from several Urantia 
Book scholars on this fascinating topic of planetary and universe-wide significance. Let us all spread 
the word and proclaim this good news to the whole world. 

Thank you to forward the invitation to a Urantia Book reader or personal group you know who may 
not be on our list. 

The World Clock Meeting Planner - Details 

These are the corresponding times for our meeting: 

Location Local Time Time 

Zone 

UTC Offset 

Phoenix (USA - Arizona) Sunday, May 17, 2020 at 

9:00:00 am 

MST  UTC-7 hours 

Denver (USA - Colorado) Sunday, May 17, 2020 at 

10:00:00 am 

MDT UTC-6 hours 

Chicago (USA - Illinois) Sunday, May 17, 2020 at 

11:00:00 am 

CDT UTC-5 hours 

Los Angeles (USA - California) Sunday, May 17, 2020 at 

9:00:00 am 

PDT UTC-7 hours 

https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/phoenix
https://www.timeanddate.com/time/zones/mst
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/denver
https://www.timeanddate.com/time/zones/mdt
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/chicago
https://www.timeanddate.com/time/zones/cdt
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/los-angeles
https://www.timeanddate.com/time/zones/pdt
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Montréal (Canada - Quebec) Sunday, May 17, 2020 at 

12:00:00 noon 

EDT UTC-4 hours 

New York (USA – New York) 

London (United Kingdom - 

England) 

Sunday, May 17, 2020 at 

12:00:00 noon 

Sunday, May 17, 2020 at 

5:00:00 pm 

EDT 

BST 

UTC-4 hours 

UTC+1 hour 

Paris- Spain- Germany (Europe) 

Jerusalem (Israel) 

Sunday, May 17, 2020 at 

6:00:00 pm 

Sunday, May 17, 2020 at 

7:00:00 pm 

BST 

IDT 

UTC+2 

hours 

UTC+3 

hours 

Sydney (Australia - New South 

Wales) 

Monday, May 18, 2020 at 

2:00:00 am 

AEST  UTC+10 

hours 

Oklahoma City (USA - 

Oklahoma) 

Sunday, May 17, 2020 at 

11:00:00 am 

CDT UTC-5 hours 

Mexico City (Mexico - Ciudad de 

México) 

Sunday, May 17, 2020 at 

11:00:00 am 

CDT UTC-5 hours 

Corresponding UTC (GMT) Sunday, May 17, 2020 at 

16:00:00 

    

Zoom Call Login Info 

To Join Our Worldwide Jubilee Zoom Family Gathering Just Click Here: 
https://us02web.zoom.us/j/81958996494?pwd=MVdQVVN2WFBkN01RLy85cERWM3hPZz09 

The Urantia Family is inviting you to a scheduled Urantia Celebration on Zoom. 
When: Sunday May 17, 2020  
Who:  discosteed8@gmail.com - organizer 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbjHVpXukr 

We look forward to celebrate with you!  

Josh Wilson with Derek Samaras & And Diane Labrecque 

  

https://www.timeanddate.com/worldclock/canada/montreal
https://www.timeanddate.com/time/zones/edt
https://www.timeanddate.com/worldclock/canada/montreal
https://www.timeanddate.com/worldclock/uk/london
https://www.timeanddate.com/time/zones/edt
https://www.timeanddate.com/time/zones/bst
https://www.timeanddate.com/worldclock/uk/london
https://www.timeanddate.com/worldclock/israel/jerusalem
https://www.timeanddate.com/time/zones/bst
https://www.timeanddate.com/time/zones/idt
https://www.timeanddate.com/worldclock/australia/sydney
https://www.timeanddate.com/time/zones/aest
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/oklahoma-city
https://www.timeanddate.com/time/zones/cdt
https://www.timeanddate.com/worldclock/mexico/mexico-city
https://www.timeanddate.com/time/zones/cdt
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?iso=20200517T1600
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?iso=20200517T1600
https://us02web.zoom.us/j/81958996494?pwd=MVdQVVN2WFBkN01RLy85cERWM3hPZz09
mailto:discosteed8@gmail.com
https://us02web.zoom.us/u/kbjHVpXukr
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Ter afsluiting … 

 

 

Architect 

 

Waar alles uit voortkomt 

Waar alles naar teruggekeerd 

Waar alles voor altijd Is 

Dat is Dát 

Ontwerper 

Architect 

Creatie 

Eeuwig stromend 

Dorrit Lanfers 

 


