
stichting nederlandstalig 

 

 
 

 

 
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief 

 
Beste nieuwsbrief lezer, 
 
We hopen dat iedereen nog aan het genieten is van de zomervakantie of ervan genoten heeft! Ter gelegenheid 
van deze jaarlijkse vakantie citeren we graag het volgende met betrekking tot het nemen van rustperiodes, 
uiteraard uit Het Urantia Boek en iets wat onze Meester hierover zei: 
 
154:2.2 (1718.3) Deze zelfde zondagmorgen kondigde Jezus een vakantie aan van een week en drong er bij al zijn 
discipelen op aan naar huis te gaan of naar vrienden, om hun bekommerde ziel rust te geven en hun dierbaren moed 
in te spreken. Hij zei: ‘Ga naar jullie respectieve woonplaatsen om je te verpozen of te vissen, en bidt ondertussen 
voor de uitbreiding van het koninkrijk.’ 
 
Deze nieuwsbrief is helemaal geweid aan de 21 augustus 2022 activiteit! U kunt het volgende hierover lezen… 
 
  
 

21 augustus viering 

Om de belangstelling voor deze Urantiadag van dit jaar te peilen, vroegen we u dit keer voor 22 mei 2022 gratis het 
"voor-registratieformulier" in te vullen via onze website. Helaas hadden we te weinig aanmeldingen gekregen om 
het in een grote groep te vieren, zoals voordat de pandemie uitbrak. Daarom hebben we besloten het ook dit jaar 
nog niet door te laten gaan op Landgoed Grootkievitsdal maar op een kleinere alternatieve locatie in de provincie 
Utrecht. Daarbij staat uw veiligheid en welzijn bij ons voorop en is het vieren in een kleinere groep een betere optie, 
mocht de pandemie ook dit jaar alsnog om zich heen grijpen, op het einde van deze zomervakantie. Onze deelnemers 
zijn over het algemeen niet de jongsten en daarom is extra voorzichtigheid op zijn plaats.  
 
Daarnaast waren de financiële risico’s voor onze stichting te groot bij een annulering uit voorzorg van onze kant. 
Landgoed Groot Kievitsdal gaf ons te weinig garanties, bij een vrijwillige annulering met alle financiële risico’s van 
dien. We hebben gewacht tot het laatste moment om de kat zo lang mogelijk uit de boom te kijken. Onlangs hebben 
we pas de knoop doorgehakt en als bestuur besloten om een alternatieve locatie voor 21 augustus 2022 aan te 
bieden. We hopen volgend jaar het wederom te kunnen vieren in Baarn, zoals voorheen en indien gewenst door 
jullie. 

Alternatief 
 
Zoals eerder aangegeven gaan we een activiteit aanbieden in Utrecht en om precies te zijn op Fort Maarsseveen te 
Maarssen. De 21 augustus viering ter gelegenheid van de geboortedag van onze Meester van dit jaar zal een 
combinatie zijn van een binnen en buiten activiteit. Hopelijk kan het meer een buitenactiviteit worden, als het weer 
het natuurlijk zal toelaten, omdat dat het beste alternatief voor COVID-19 is naar ons inzien. Onze Meester was vaak 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-189-de-opstanding
https://www.fortmaarsseveen.nl/route
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in kampementen, in de heuvels en buiten in de natuur om onderricht te geven aan zijn apostelen en/of volgelingen 
en ook wij zouden dat graag die dag op die manier willen doen om zijn geboortedag hier op Urantia te eren. Het 
vaste programma zal van 12:00-18:30 plaatsvinden om iedereen door het hele land de kans te geven om er vanaf 
het begin erbij te zijn, of om op tijd weer thuis te komen die dag.  
  

Programma 
 
Thema: De zelfschenkingen van Christus Michael 
 
11:45 Welkom met drankje 
12:00 1ste studiesessie (binnen) 
13:00 Buiten picknick op het terrein 
14:15 2de studiesessie (binnen) 
15:15 Pauze 
15:30 3de studiesessie (Workshop) 
16:30 Wandeling 
18:30 Hapje eten 
 

 
 

Locatie 
 
Fort Maarsseveen is een bijzondere plek met een grote historische waarde. Het is een inspirerende, levendige en 
goed bezochte locatie waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Het fort dient als een (culturele en 
creatieve) broed- en (sociale en lokale) ontmoetingsplaats en is perfect voor een activiteit zoals deze.  
 

Met het openbaar is het fort goed bereikbaar, want het heeft een bushalte voor de deur: halte Wilgenplas. Er rijden 
geen vaste lijnen, maar je kan een U-flex belbus voor Maarssen en Utrecht Noordwest bestellen; 40 minuten voor 
aankomst of vertrek. Je leest hoe dit werkt op de website van het OV.  

Adres: Fort Maarsseveen - Herenweg 3 - 3602 AM - Maarssen 

Ga naar routebeschrijving 

 

https://www.fortmaarsseveen.nl/
https://www.u-ov.info/reizen/maarssen-utrecht-noordwest
https://www.fortmaarsseveen.nl/route
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Kosten 
 

Om deel te nemen aan het programma vragen we 20 euro inschrijfgeld per persoon te betalen op locatie en een 
eventuele vrijwillige bijdrage te doen na afloop van een geslaagde activiteit om toekomstige SUN activiteiten te 
blijven organiseren.  
  
Wat is inbegrepen: 

• Welkomstdrankje 
• Picknickpakket ter waarde van €12,50 
• Studiemateriaal 
• Toegang tot de studieruimte 

  
Wat is niet inbegrepen: 

• Hapje eten vanaf 18:30 
• Extra consumpties (drankjes en/of hapjes) 
• Vervoer naar en van Fort Maarsseveen 

 

 
 

Registreren 
 
Heb je interesse om deel te nemen aan deze speciale dag? Schrijf je nu in middels het invullen van het 
registratieformulier voor 21 augustus 2022 door op deze link te klikken hier of via de volgende websitelink: 
 
https://www.urantia.nl/Evenementen/Registratieformulier-21-augustus/ 

https://www.urantia.nl/Evenementen/Registratieformulier-21-augustus/
https://www.urantia.nl/Evenementen/Registratieformulier-21-augustus/
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Registeren kan maximaal tot 18 augustus 2022 en kent een maximaal aantal van 25 personen voor deze viering! 
Mochten we dit aantal al eerder bereiken, dan zullen we de registratiepagina offline halen!  
 
Belangrijk… Iedereen die het registratieformulier helemaal invult is verplicht vanwege financiële en logistieke 
redenen de 20 euro inschrijfgeld te betalen en deze over te maken op de bankrekening van de stichting bij een 
eventuele annulering van zijn of haar kant! 

Doneren 
 
Stichting Urantia Nederlandstalig is een organisatie van vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de lezers 
van Het Urantia Boek. Ook onze stichting heeft financiële middelen nodig om haar activiteiten te kunnen bekostigen. 
Daarom vragen wij u, indien u onze stichting een warm hart toedraagt, om een kleine donatie. 
 
U kunt uw donaties overmaken op: Rekeningnummer: NL82TRIO0781478189 (IBAN)/ BIC: TRIONL2U 
 
Ten name van: Stichting Urantia Nederlandstalig 
 
Alvast hartelijk dank voor uw donatie! 
 
Heeft u vragen over doneren of wilt u zeker weten of u donatie goed is ontvangen stuur ons een bericht via het 
contactformulier op onze website door op de onderstaande button te klikken en kies het onderwerp doneren 
daarvoor 
 

 
  

 
Onze volgende nieuwsbrief 

 
Een paar dagen voor 21 augustus ontvangt u een uitgebreidere nieuwsbrief waarin we u meer informatie geven over 
de laatste updates van onze stichting en met de plannen voor het rest van het jaar en meer!  
 
 
 
 
 
  

Stichting Urantia Nederlandstalig 
 
Website:  www.urantia.nl 
 

E-mail:  info@urantia.nl 
 

Het Urantia Boek aankopen:  www.heturantaboek.nl / www.heturantiaboek.be 

http://www.urantia.nl/
mailto:info@urantia.nl
http://www.heturantiaboek.be/
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Het Urantia Boek online lezen: https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 
 
 

 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 
 

 
Voorzitter Antonio Schefer info@urantia.nl 

Secretaris Samantha Nior samantha@urantia.nl 

 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen
mailto:ina@urantia.nl
mailto:samantha@urantia.nl
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