
Stichting   Nederlandstalig 

1 

Aan alle lezers van onze nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen 

Beste nieuwsbrief lezer, 

We hopen dat iedereen vorige week een fijne paasvakantie heeft gehad inclusief een zalig paasfeest! 

Ter deze gelegenheid citeren we graag het volgende, uiteraard uit Het Urantia Boek. Eén van de 
bovennatuurlijke gebeurtenissen rondom Pasen wordt mooi beschreven, welke morontia-gedaante wij ook 
gaan krijgen en wanneer wij de natuurlijke dood overleven en ontwaken in één van de opstandingshallen op 
de eerste woningwereld van Jerusum: 

189:1.9 (2021.8)   3. Hij kwam uit dit graf van Jozef tevoorschijn in precies dezelfde gedaante als de 
morontia-persoonlijkheden van hen die als opgestane morontia-opklimmende wezens verschijnen uit de 
opstandingshallen op de eerste woningwereld van dit plaatselijke stelsel Satania.

Over de stichting
De stichting is het jaar 2022 begonnen met goede voornemens en heeft dit werk volgens plan goed weten 
voortzetten de afgelopen maanden, met het lanceren van projecten en het uitvoeren van 
haar doelstellingen. Hier een korte update over wat wij, samen met onze vrijwilligers, tot nu toe voor 
onze stichting gedaan hebben. U leest het grotendeels in deze nieuwsbrief: 

1. Het weer organiseren van het herdenken van de geboortedag van Jezus van Nazareth op 21 augustus
en dit op een centrale locatie in Nederland.

2. Het aanbieden van SUN-Webinars via Zoom met een gekozen thema of via de internationale Urantia
organisaties.

3. Het bouwen en lanceren van een nieuwe website.
4. Het laten verschijnen van 4 keer per jaar een nieuwsbrief.
5. Het in kaart brengen van de huidige Nederlandstalige Urantia studiegroepen in Nederland en

Vlaanderen.
6. Teamversterking met vrijwilligers en coördinatoren.

Nog andere lopende projecten verneemt u in onze volgende nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-189-de-opstanding
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Lancering nieuwe website 

Aan onze websitebezoekers, 

Het is me een genoegen jullie onze nieuwe website te presenteren. We hebben die met veel liefde en plezier 
voor jullie gebouwd en zoals elk groot project, is dit natuurlijk niet van een leien dakje gelopen. Via vallen en 
opstaan leerden wij veel en zijn heel tevreden met het eindresultaat. Zoals beloofd tijdens de laatste 
nieuwsbrief, hebben we de huidige website eind maart live laten gaan op een onbekende testwebsite. Aan 
een selecte groep Nederlandstalige Urantianen, hebben we toen om hun mening gevraagd, om te kijken of 
de nieuwe website verbeterd moest worden ja dan neen. Na wat aanpassingen besloten wij, om vandaag de 
nieuwe website aan jullie te presenteren. Geniet van onze nieuwe complete website via: www.urantia.nl. Als 
designer van deze website ben ik best wel tevreden en ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn.   

De nieuwe website heeft zoveel mogelijk de oude website-elementen behouden die het vorige bestuur 
gemaakt had. Deze elementen zoals de hoofdwebpagina’s met inhoud, artikelen en foto’s van de oude 
website, zal jullie dan ook vertrouwd overkomen. Met de tijd zal deze website nog meer worden uitgebreid, 
om nog completer te worden. Ik vraag jullie dan ook om regelmatig onze nieuwe website te bezoeken, 
waaronder onze evenementen pagina, om zelf te vernemen of er iets nieuws opstaat. De info wordt daar 
vlugger gepubliceerd. 

Wel wil ik jullie vertellen dat we nieuwe foto’s hebben geplaatst, van de 10e Urantia Association Internationaal 
Conference, die gehouden werd in 2018 in Nederland te Noordwijkerhout. Ook hebben we nieuwe pagina’s 
gecreëerd, die wat meer vertellen over de geschiedenis van onze stichting en staat er informatie op over onze 
aansluiting met de Urantia Association Internationaal en waarom we dat toen gedaan hebben. Er is veel meer 
nieuwe tekst toegevoegd om nog wat meer inhoud mee te geven. Verder zijn de evenementenpagina’s 
geüpdatet inclusief de pagina over 21 augustus 2022 en de laatste Webinar die werd georganiseerd door 
Urantia Association Internationaal via Zoom.   

Tot slot wil ik jullie vragen om ons feedback te geven via: contact@urantia.nl. Wij zijn benieuwd naar 
verbeteringen, toevoegingen van waarde of zaken die wij misschien over het hoofd zagen en daardoor 
ontbreken. Het bestuur behoudt echter het voorrecht over wat al dan niet verschijnt.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

Geschreven door Antonio Schefer op 25 april 2022 

www.urantia.nl
https://youtu.be/rh5WIraffrA
mailto:contact@urantia.nl
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Uitnodiging voor 21 augustus 2022 

Op 21 augustus 2022 wordt weer de jaarlijkse Urantia ontmoetingsdag georganiseerd, om de geboortedag van 
Jezus van Nazareth en de aanvang van 7de zelfschenkingsmissie van Michael van Nebadon, hier op Urantia te 
vieren. Hopelijk kunnen we dit wederom in persoon vieren.   

De zelfschenkingen van Christus Michael 

Als thema voor deze dag is gekozen: “De zelfschenkingen van Christus Michael”. Een drietal sprekers zal dit 
thema met een korte inleiding vanuit verschillende gezichtspunten toelichten, waarna er voldoende tijd zal 
zijn om vragen te stellen, en deze te beantwoorden in klein groepsverband. Verder zal er voldoende tijd zijn 
voor ontmoetingen en vriendschappen, tijdens de koffiepauzes en de lunch en het eventuele diner, voor hen 
die daarvoor kiezen. 

Onze wens is om dit jaar onze jaarlijkse ontmoetingsdag weer op onze oude vertrouwde locatie te vieren 
namelijk op Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Dit landgoed 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 en is zeer geschikt voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag in een grote groep van tenminste 35 
personen. 

Voor-registratieformulier 

Om de belangstelling voor de Urantiadag van dit jaar te peilen, vragen we u dit keer voor 22 mei 2022 gratis 
het "voor-registratieformulier" in te vullen via deze link of klik hier.  Middels dit formulier willen we u vragen 
of u interesse heeft dit jaar zondag 21 augustus samen met ons te vieren, ja of nee. Wenst u eventueel een 
andere locatie ergens in Nederland, een voorstel kan. Laat ook weten wat u het liefste doet en hoe lang. We 
vragen u dan ook vanwege logistieke redenen, aan ons door te geven of u dit in een klein of groot gezelschap 
samen met ons wilt vieren en wat uw maximale budget hiervoor is en of u dit misschien veel liever online 
doet, vanwege eventuele coronazorgen. Graag zouden we ook vernemen of u interesse heeft om op 
Landgoed Groot Kievitsdal het diner te nuttigen samen met ons, of dat u dat veel liever ergens anders 
doet dit jaar; samen met nog wat andere vragen. 

Kosten en hoe te registreren 

Mochten we dit jaar kiezen voor Landgoed Groot Kievitsdal dan zal het bestuur een eigen bijdrage van €64,49 
aan u vragen. Met dit bedrag hopen we zoveel mogelijk lezers in de gelegenheid te stellen deze dag te kunnen 
bezoeken. Consumpties tijdens de koffiebreaks en de lunch zijn hierbij inbegrepen. Het diner voor €35,50 is 
hierbij niet inbegrepen maar kunt u wel via ons bestellen. 

Vanaf 22 mei 2022 zullen we aan u bekend maken of we dit jaar kiezen voor dit evenement op Landgoed 
Groot Kievitsdal en zullen we u vragen zich te registreren op de registratiewebsite van Urantia Events. Hou 
deze en onze website in de gaten om meer updates te krijgen over dit evenement! 

We hopen dat ook 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. 

Namens het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig alvast bedankt! 

https://www.landgoedgrootkievitsdal.nl/
http://uaisun.nl/Evenementen/Voor-registratieformulier/
http://uaisun.nl/Evenementen/Voor-registratieformulier/
https://register.urantiaevents.com/?lang=nl
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Aanstaande SUN-Webinars 

Michel en Denise Piers-Derieuw bieden aan Zoom Webinars te geven op woensdagavonden, 19:00 – 21:00. Na 
hun PowerPointpresentatie is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, het stellen van 
vragen, het geven van suggesties, enz. ... 

De Webinars zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om de Urantiaboek leringen en haar 
boodschap te gebruiken voor hun verdere spirituele ontwikkeling. Studenten die pas of al lang Het Urantia 
Boek aan het lezen zijn, heten zij van harte welkom.    

Thema’s Webinars 

De drie Webinars in 2022 gaan over de volgende onderwerpen: 

• Woensdag 18 mei - Gods betrekking tot de individuele mens. (Verhandeling 5)
• Woensdag 21 september - De betrekking van Richters tot individuele stervelingen. (Verhandeling 110)
• Woensdag 16 november - Het verschijnsel van de dood (Verhandeling 112 - hoofdstuk 3)

Al deze SUN-Webinars vinden plaats tussen 19:00 - 21:00. U kunt ze bijwonen door op deze link te klikken! 

18 mei SUN-Webinar 
Datum: woensdag 18 mei 2022 
Tijdstip: 19:00 - 21:00  
Thema: “Gods betrekking tot de individuele mens” verhandeling 5 
Waar: via Zoom 
Webinar link: klik hier 

Deze thematische studie van 18 mei behandelt: 

• De mogelijkheid om te komen tot Godsbewustheid (pagina 68 punt 5)
• Het machtsvermogen van de aan ons geschonken persoonlijkheid (pagina 70 punt 6)

https://us06web.zoom.us/j/96153299348?pwd=MUppWW02VjdCRjVJeUJSRk5UQng4dz09
https://us06web.zoom.us/j/96153299348?pwd=MUppWW02VjdCRjVJeUJSRk5UQng4dz09
https://www.youtube.com/watch?v=rh5WIraffrA
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• De tegenwoordigheid van God in ons mentaal brein-intellect (pagina 64 punt 2)
• Ware aanbidding (pagina 65 punt 3)
• De aanpak van God (pagina 73 punt 1)
• God in de godsdienst (pagina 66 punt 4)

U kunt de Webinars bijwonen door op deze link te klikken of door op de onderstaande button te klikken! Rest 

er nog tijd, vraagstelling is welkom. 

Suggesties nemen wij met open armen aan en kunt u emaillen via: sunwebinarsMD@urantia.nl t.a.v. Michel 
en Denise Piers-Derieuw. 

Door Jean Annet, voorzitter Franstalige Belgische Urantia Vereniging (AFBU), België 
Tidings Special Issue, maart 2022 januari - vertaald door Samantha Nior 

Franstalige Belgische Urantia Vereniging 

Association Belge Francophone d’Urantia (ABFU) werd in kaart gebracht als een lokale vereniging van de 
Urantia Association International in 2006. Gedurende 40 jaar werden studiegroepen voornamelijk geïnitieerd 
door één man: François Dupont. Vanaf 2006 werden de studiegroepen geleidelijk aan geleid door de nieuwe 
voorzitter, Jean Annet. 

We organiseren studiegroepen in verschillende steden, nemen deel aan exposities en beurzen en geven 
lezingen in zowel openbare als privé locaties zodat honderden mensen mogelijk kunnen horen over Het 
Urantia Boek in Franstalig België.  

Elk jaar organiseren wij een landelijke bijeenkomst op de verjaardag van Jezus, waar tussen de 20 en 30 
mensen aanwezig zijn. Tevens organiseren wij studiedagen met Georges en Marlène Michelson-Dupont uit 
Frankrijk. We hebben een rooster van ongeveer 100 mensen, van wie een derde lid is van onze vereniging, 
terwijl een ander derde actief betrokken is in activiteiten zoals studiegroepen, congressen en studiedagen. De 
overige deelnemers volgen onze activiteiten nauwlettend of op afstand.  

Sinds COVID zijn de activiteiten op andere manieren gereorganiseerd, voornamelijk via Zoom-bijeenkomsten. 
Agnès Lazar en Guy Perron functioneren als gastheren voor verschillende nationale en internationale 
studiegroepen en presenteren Webinars in zowel het Frans als in het Engels, tevens geven zij cursussen aan 
de Urantia Book Internet School. Jean Annet vervolgt zijn studiegroepen via internet, de laatste bijeenkomst 
bracht ongeveer 20 mensen samen.  

We zullen blijven doen wat we kunnen om de studie van Het Urantia Boek te bevorderen en het onderwijs 
ervan in Franstalig België te verspreiden.  

https://us06web.zoom.us/j/86587348286?pwd=MytrcnFpZ1pqTkxmcHpCelJ0d3pBZz09
https://urantia-association.org/newsletter/tidings-special-issue-march-2022/
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Door Mark H. Hutchings, associate trustee, Nevada, United States, Georgia, United States 
Nieuwsbrief Urantia Foundation, januari 2022 - vertaald door Samantha Nior 

Sharing The Urantia Book 

Toen ik werd gevraagd om een favoriet verhaal te schrijven over het delen van Het Urantia Boek, dacht ik met 
humor aan de vele mislukkingen die ik heb gehad. Het is een feit dat ik keer op keer heb gefaald toen ik 
probeerde met de mensen om me heen te delen wat ik beschouw als het belangrijkste boek dat ooit is 
geschreven. Ze zeggen meestal dat ze niet van lezen houden, in ieder geval niet genoeg om in een 
tweeduizend pagina boekdeel te duiken dat een meester filosofie, religie en kosmologie toelicht. Meer dan 
eens heb ik gehoord “het boek is gewoon ontmoedigend – het is zo groot en dicht geschreven en ik kan de 
termen niet begrijpen.” Toch merk ik dat deze zelfde mensen altijd gretig zijn om de gouden kernen van 
waarheid uit Het Urantia Boek te horen en te ontvangen, altijd appreciërend voor de diepgaande inzichten die 
het bevat.  

Mijn volgende gedachten was dat ik veel verhalen heb, maar ze gaan over het delen van de kostbare inhoud 
doormiddels van doorleefde ervaring, niet noodzakelijkerwijs om het boek zelf te hebben gedeeld. De 
volgende gaat over Lee (niet zijn echte naam), een aardige man met opvallende intelligentie en een geweldige 
persoonlijkheid. Hij is knap, grappig, lang en goed gebouwd. Hij is ook een veroordeelde misdadiger. Lee was 
een autodief en een inbreker. Hij bracht meer dan 10 jaar van zijn leven in de gevangenis door. Ik ontmoete 
hem 13 jaar geleden toen ik vrijwilligerswerk deed met een programma dat mannen in opvanghuizen helpt 
om na hun vrijlating weer te acclimatiseren in de reguliere samenleving.    

Toen ik Lee ontmoette, was hij zoals veel oplichters, veroordeelden en criminelen die ik heb gekend, een 
charmeur, een goede prater en een manipulator. We begonnen over zijn leven te praten. Aanvankelijk 
schilderde hij een rooskleurig beeld over hij het allemaal wel door had. Ik zei: “dat is fantastisch, maar als je 
op mij lijkt, zal er niets veranderen tenzij je Gods hulp hebt.” Ik deelde met hem dat ik mislukkingen had 
ondanks mijn serieuze pogingen om succesvol te leven.”  

Hij moet zich op zijn gemak hebben gevoeld, omdat hij zijn mislukkingen als vader, als zoon en als lid van de 
samenleving openbaarde. Hij vertelde me over zijn vader, die hij enorm bewonderde en hoe verplettert hij was 
toen zijn vader stierf terwijl hij in de gevangenis zat. Hij vertelde me over zijn lieve dochter, hoe ze bij zijn oom 
en tante en hun kinderen woonde en hoe ze huilde, omdat haar beide ouders in de gevangenis zaten.  
Hij vertelde me over zijn onvermogen om zijn impulsen te beheersen en zijn wanhopige pogingen om aan zijn 
pijn te ontsnappen door alcoholmisbruik.  

Ik vroeg aan Lee of hij in God geloofde en of hij geloofde dat hij spirituele kracht van binnenuit kon ontvangen. 
Hij zei dat hij dat deed en dat hij had ervaren dat hij inzicht, kracht en leiding kreeg van spirituele bronnen 
waarvan hij geloofde dat ze van binnenuit kwamen.  

Lee en ik ontmoetten elkaar regelmatig en vaak gedurende ongeveer vijf jaar om grappige en vaak tragische 
gedachten, houdingen en acties te bespreken die ons ervan weerhielden een volledig leven te leiden. We 
hebben toezeggingen gedaan, zowel geestelijk als praktisch. We leefden biddend en vaak met de vingers 
gekruist, omdat we wisten dat we het niet alleen konden doen, dat we Gods hulp nodig hadden. Toen Lee en 

https://www.urantia.org/news/2022-01/sharing-urantia-book
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ik onze uiterlijke levens zagen transformeren, merkten we dat dit slechts het resultaat was van een innerlijke 
transformatie die had plaatsgevonden. Het Urantia Boek beschrijft veel van deze innerlijke transformaties en 
Lee en ik bespraken openlijk veel van de concepten in het boek die overeenkwamen met onze ervaringen. 

We leerden dat: “Onberedeneerde vrees is een van de voornaamste vormen van intellectueel bedrog die 
jegens de zich ontwikkelende sterfelijke ziel kunnen worden gepleegd, 48:7.4 (556.4); dat “Aan ons is de daad, 
de gevolgen zijn voor God”, 48:7.13 (556.13); dat “De teleurstellingen die het moeilijkst zijn te verdragen, zijn de 
teleurstellingen die nooit bewaarheid worden.”, 48:7.21 (557.5); dat “Moeilijkheden kunnen de middelmatigen 
uitdagen en de vreesachtigen verslaan, maar zij zullen de ware kinderen der Meest Verhevenen slechts 
stimuleren.”, 48:7.7 (556.7); en dat “De grootste ramp in de kosmos is nooit rampen gekend te hebben. 
Stervelingen verwerven alleen wijsheid door het ervaren van beproevingen.”, 48.7.14 (556.14). 

Tegenwoordig is Lee een trotse vader van vijf prachtige kinderen. Hij is een succesvolle ondernemer, 
echtgenoot en vriend. Ik zag hoe God Lee transformeerde van een veroordeelde misdadiger met een vlotte 
babbel, in een eerbare, hardwerkende, principiële man die toegewijd is aan zijn bedrijf, zijn gemeenschap en 
zijn gezin. Ik geloof niet dat ik ooit iets opmerkelijker heb gezien. 

Ter afsluiting 

We willen iedereen bedanken voor hun positieve reacties en het vertrouwen is ons als stichting, na het 
uitbrengen van onze eerste nieuwsbrief eerder dit jaar en gaan we ons best doen om u de komende maanden 
ook van dienst te zijn op de best mogelijke manier voor de Nederlandstalige Urantia Gemeenschap.  

Na het uitbrengen van onze vorige nieuwsbrief, eerder dit jaar, was het zeer hartverwarmend veel positieve 
reacties te ontvangen waarbij het vertrouwen in ons als stichting naar voren kwam. Wij doen er verder alles 
aan om in de toekomst evenveel ten dienste te staan zodat de Nederlandstalige Urantia Gemeenschap zich 
verder kan uitbreiden. 
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Tot slot een citaat uit Het Urantia Boek dat wat de Meester sprak tijdens zijn eerste verschijning aan zijn 
apostelen, na zijn wederopstanding:  

191:2.1 (2040.2)…Heb geloof en vertrouwen in God; heb geloof en vertrouwen in elkaar; en zo zullen jullie 
beginnen aan de nieuwe dienst van het koninkrijk des hemels…  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig 

Algemene gegevens Stichting Urantia Nederlandstalig 

Website: 

E-mail: 

Het Urantia Boek bestellen: 

Het Urantia Boek online lezen: 

YouTube link:

Facebook link: 

www.urantia.nl 

info@urantia.nl 

www.heturantiaboek.nl/ / www.heturantiaboek.be 

www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 

www.youtube.com/channel/UCnwpxkZfa_GTb-Hdc7o9vig 

www.facebook.com/Stichting-Urantia-Nederlandstalig-103865231438368 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 

Voorzitter Antonio Schefer info@urantia.nl 

Secretaris Samantha Nior samantha@urantia.nl 

www.urantia.nl
mailto:info@urantia.nl
www.heturantiaboek.nl/
www.heturantiaboek.be
www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen
www.youtube.com/channel/UCnwpxkZfa_GTb-Hdc7o9vig
www.facebook.com/Stichting-Urantia-Nederlandstalig-103865231438368
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-191-verschijningen-aan-de-apostelen-en-andere-leiders



