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Aan de mailinglist Stichting Urantia Nederlandstalig

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief
Hierbij onze 3e nieuwsbrief, die vooral in het teken staat van de voorbereiding op de bijeenkomst op
21 augustus in Amersfoort. We hebben ook op 20 mei een bijeenkomst gehad voor begeleiders van
studiegroepen. Daarvan is een verslag geschreven door John van den Hout. Behalve dat dit een
vruchtbare en plezierige bijeenkomst was, heeft dit ook contacten opgeleverd met lezers in België. In
juli zullen wij met hen verder verkennen hoe wij onze doelstellingen voor het Nederlandstalige gebied
in België kunnen waarmaken en daar zullen wij in de volgende nieuwsbrief verslag van doen.
Inmiddels hebben wij ook contacten gelegd met the Urantia Foundation in Amerika. Tot op dit moment
is dit slechts de informatie over wie wij zijn en wat onze doelstellingen zijn.
Bijeenkomst 20 mei over het begeleiden van studiegroepen
We waren deze zondag met z’n elven bijéén. Het centrale thema van die bijeenkomst was: ‘hoe kun je
nu het beste het Urantiaboek bestuderen?’ Wat weten wij daarvan of daarover en staat er iets over in
het Urantiaboek.
Het is niet doenlijk om alles van die bijeenkomst te verwoorden en daarom nemen we in deze
nieuwsbrief een aantal gemeenschappelijke gedragen lessons learned, die van belang kunnen zijn voor
het opstarten van een studiegroep, dan wel voor het volgen van een studiegroep. Het zal u niet
verbazen dat wij er zeven, juist zeven voor u hebben uitgelicht.
1: Regelmaat en frequentie;
Voor de continuïteit van de studiegroep verdient het aanbeveling om een vast moment in de week te
kiezen en de ideale frequentie ligt tussen 1 x per 2 weken tot 1 x per 4 weken. Ga niet schuiven
omdat één van de studiegroepleden niet zou kunnen. Plan dus voor een jaar in en houdt dat vast.
2: Samenstelling
De ideale grootte voor een studiegroep is rond de vijf tot zeven deelnemers. Als er iemand dan een
keer niet kan, is dat geen probleem. Als maximale groepsgrootte wordt 10 aangegeven, maar zorg
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dat iedereen zijn of haar inbreng kan hebben. Indien het meer deelnemers worden, wordt geadviseerd
te splitsen.
3: Themagericht
De ervaring leert dat het goed is om met elkaar af te spreken welke onderwerpen cq verhandelingen
worden opgepakt om te gaan behandelen. Ga dus niet elke studiegroep eerst inventariseren wat
zullen we nu gaan doen. Ook werd aangegeven dat als de studiegroep meer dan 2 uur bijéén komt
het voorkeur verdient om met twee verschillende onderwerpen cq thema’s aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld het eerste uur over de persoonlijkheid en het tweede uur over het leven van Jezus.
4: Vooruit lezen
Het voordeel van punt drie is dat je voordat je aan de studiegroep begint, de mogelijkheid hebt om
vooruit te lezen. Dit zorgt ervoor dat als je gemeenschappelijk leest het gesprek over deze stof veel
prettiger verloopt en je voor jezelf weet wat je nog onduidelijk vindt, waar je vragen over hebt of
waar je juist iets wil vertellen vanuit je ervaring of op iets wil attenderen omdat het belangrijk voor je
is. Behalve motivatie zal discipline zeker meer effect hebben op goede resultaten voor jezelf en voor
andere deelnemers.
5: Helderheid en duidelijkheid
Het lezen uit het Urantiaboek zorgt ook voor heel veel raakvlakken met andere boeken. Dat is op zich
niet vreemd als je beseft hoe breed en diep het Urantiaboek is.
Het is van groot belang om met elkaar afspraken te maken of:
het Urantiaboek centraal staat en dat voorbeelden dan wel verwijzingen gemaakt mogen
worden naar andere boeken of schrijvers, maar dat het centrale uitgangspunt van de
studiegroep het Urantiaboek is.
dat vanuit het Urantiaboek verbindingen met andere boeken, schrijvers of stromingen worden
gemaakt, waarbij de ruimte er is om ook hierover samen verder te lezen dan wel te praten.
Laat hierover met elkaar geen onduidelijkheid bestaan.
6: Bespreken en behandelen
Probeer in de studiegroep elkaar niet te overtuigen en ga niet oeverloos redetwisten. Zoek de dialoog
met elkaar en luister waarom het voor de ander zo belangrijk is, wat hij of zij heeft te melden. In het
Urantiaboek in deel IV geeft Jezus ook vele richtlijnen aan zijn apostelen en discipelen met betrekking
tot effectief onderricht. Deze richtlijnen zijn ook voor de studiegroepen zeer bruikbaar.
7: Inspiratie en energie
De continuïteit van de studiegroep is erg afhankelijk van de inspiratie die het je geeft en de
gemeenschappelijke energie die wordt opgebouwd. Indien ieder afzonderlijk lid dit meeneemt naar
de studiegroep en dit met respect en gezonde nieuwsgierigheid wordt gedeeld, dan zul je nog
geïnspireerder en met nog meer energie de studiegroep weer verlaten. En juist dit laatste is de basis
voor continuïteit van de studiegroep en voor jezelf weer een stimulans zijn om verder te lezen.
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21 augustus 2007
Zoals wij al eerder aankondigden zal op 21 augustus de eerste bijeenkomst voor het Nederlandstalige
gebied zijn. Het lijkt ons mooi wanneer dit tot een jaarlijkse bijeenkomst kan leiden die telkens op 21
augustus gehouden kan worden, omdat wij daarmee ook de geboortedag van Jezus van Nazareth
kunnen gedenken. Onze belangrijkste doelstelling voor dit jaar is om met u in discussie te gaan over
wat ons in deze tijd te doen staat. Wat zijn de uitdagingen die wij als lezers van het Urantiaboek
kunnen oppakken om een bijdrage te leveren aan de geestelijke groei van de mensen op onze wereld.
Wanneer een Melchizedek van Nebadon (1010) de wens uitspreekt dat de inspanningen van
toekomstige profeten minder gericht zullen zijn op het verhogen van barrières tussen de godsdiensten
en meer op het versterken der religieuze broederschap van geestelijke godsverering onder de vele
volgelingen van de verschillende intellectuele theologieën, hoe kunnen wij daar een aanwijzing in zien?
Hebben wij daar een rol in en zo ja, hoe kan die er dan uitzien?
Op een vraag van een van de forumleden van de groep van 70 aan de middenwezens was: “Nu wij
weten, dat Jezus is geboren op 21 augustus en niet op 25 december, wat zouden wij moeten doen met
de viering van het Kerstfeest?”
De middenwezens hebben hierop uitvoerig geantwoord en een schriftelijk verslag achtergelaten, waar
Mark Kuliek een artikel over geschreven heeft. Centraal in dit antwoord staat dat het mooi zou zijn,
wanneer de andere grote leraren op Urantia op gepaste wijze herdacht zouden worden.
Wat betekent in het kader van de geschiedenis op Urantia en de bijdrage van deze leraren de
openbaring van het Urantiaboek juist in deze tijd? Hoe ontwikkelde religie zich op onze aarde?
Vanuit deze perspectieven hebben wij een programma samengesteld op basis waarvan wij graag met
u in dialoog gaan om mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen te zoeken.
Programma
09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.45 Opening en toelichting op de St. Urantia Nederlandstalig, Karen Huigsloot, John van
den Hout, Samantha Nior
10.45 – 11.00 Verbinding van St. Urantia Nederlandstalig met zusterorganisaties en de Foundation,
Claire Mylanus
11.00 – 11.20 Evolutie en openbaringen; complementaire groei op Urantia, Henk Mylanus
11.20 – 11.50 Pauze
11.50 – 12.10 De grote leraren als spiegel voor zelfreflectie? John van den Hout
12.10 – 12.30 Een nieuwe religie of juist niet? De uitdagingen voor Urantialezers in deze tijd,
Karen Huigsloot
12.30 – 14.00 Lunch en ontmoetingen
14.00 – 15.00 In workshops wordt u uitgenodigd om over bovenstaande inleidingen met elkaar in
gesprek te gaan.
15.00 – 15.15 theepauze
15.15 – 16.00 Delen van bevindingen vanuit de workshops
16.00 – 16.30 afronding en de toekomst
16.30 – 17.00 drankje en huiswaarts gaan.
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Locatie en tijd
In het congrescentrum Onze Lieve Vrouwe-ter-Eem in Amersfoort
Het programma zal worden ingevuld van 9.30 tot 17.00 inclusief een lunch. Deze locatie is zowel met
het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.
Kosten
Wij kunnen deze dag aanbieden voor
50,-- euro per persoon inclusief lunch.
Indien de kosten voor u een bezwaar zijn, dan stellen wij voor dat u hierover met ons contact opneemt,
om na te gaan of wij gemeenschappelijk niet tot een oplossing hiervoor kunnen komen. Het
contactadres is Karen Huigsloot, Coebelweg 77, 2324 KX in Leiden 071 – 531 85 21 of via
info@urantia.nl .
Aanmelding
U kunt zich tot 7 augustus aanmelden via 071 – 531 85 21 of via info@urantia.nl . U aanmelding is
definitief na overmaking van uw bijdrage van
50,-- naar Triodosbank 78.14.78.189 ten name
van St. Urantia Nederlandstalig te Leiden, daarna krijgt u het programma en de routebeschrijving
toegestuurd.

Financiën van de St Urantia Nederlandstalig
Een van de redenen om een stichting op te richten is dat we daarmee een formeel orgaan in het leven
hebben geroepen dat de financiën kan beheren. We zijn nu bekend bij de belasting en zullen daar
jaarlijks verantwoording moeten afleggen over onze inkomsten en uitgaven. Hiermee is het ook
eenvoudiger om de continuïteit van de werkzaamheden binnen de stichting over te dragen aan andere
personen, mocht dat nodig zijn.
Bij het aangaan van dit avontuur hebben wij ons ook verbonden met de financiële consequenties die
voortkomen uit het beheer van het kantoor, ontwikkeling en onderhoud van de website en de
organisatie van bijeenkomsten voor Nederlandstalige lezers van het Urantiaboek. Wij zijn van harte
bereid om die financiële kosten te dragen. Op verzoek van meerdere lezers laten wij weten dat er nu
ook voor anderen de mogelijkheid bestaat om te doneren, iets wat ook nog aftrekbaar is van de
belasting. Wij hebben een rekeningnummer geopend bij de Triodosbank, 78.14.78.189 ten name van
St Urantia Nederlandstalig.

Ingestuurde berichten
Ruttien Schregardus laat weten dat zij in Rhenen een ruimte heeft waar men gezamenlijk het
Urantiaboek kan lezen. Zij wil graag mensen in haar buurt ruimte bieden en begeleiden, maar
iedereen is welkom. Zij kan eventueel, tegen redelijke vergoeding, catering en slaapplaatsen
verzorgen. Voor meer informatie over haar visie op studiegroepen en de begeleiding daarvan is zij
bereikbaar op 0317 – 612 115 of via ruttien@casema.nl

Het gedicht
Dat is wat ik weet
Onze wereld ziet er
anders uit
als je er
van boven naar kijkt
of er beneden in leeft.
Dat is wat ik weet.
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Soms droom je van
hoe zou het daar zijn,
ik wil begrijpen,
wat nog niet is te begrijpen
en besef dat
onze geest te beperkt is.
Dat is`wat ik weet.
Soms verbeeld je dat
tijd en ruimte niet bestaan.
Dat is niet te bevatten
vanaf waar we nu zijn
en juist daarom
zowaar.
Dat is wat ik weet.
Net zo waar
als de Absolute daarboven
waar tijd en ruimte echt niet bestaan
zonder ervaringen naar ons kijkt
in het besef dat onze ervaringen
staan voor Zijn groei.
Dat is wat ik weet.
Immers,
als tijd en ruimte echt niet bestaan
gisteren, nu en morgen
tegelijkertijd aanwezig is
dan is er geen plaats
voor een ervaring.
Dat is wat ik weet.
Hij die weet,
ruimte en vrijheid geeft om
ervaringen te laten zijn, worden
wat ze zijn of worden.
zonder beperking vooraf
en zonder restrictie achteraf.
Dat is`wat ik weet.
Dus zonder God voor mij
geen ik zoals ik wil zijn
en zonder ikken voor God
geen God zoals de Absolute wil zijn.
Dat is een troostrijke gedachte
die ik u hier geef.
En dat is wat ik weet.
Aawee
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