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URANTIA•

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Beste lezers van het Urantia Boek, hier treft u
weer een editie van de nieuwsbrief. Het is
gebruikelijk dat de tweede brief in het jaar
rond Pasen wordt verstuurd en hoewel we dit
feest dit jaar pas op 24 april vieren willen we
toch niet voorbij gaan aan de vreugdevolle
boodschap van het Paasfeest, namelijk de
zekerheid dat er leven is na de dood, het feest
van de wederopstanding. Dit jaar vindt u een
gedicht van Henry Mensink die zich liet
inspireren door de vrouwen in het leven van
Jezus. Bovendien willen wij u wijzen op de
inspirerende presentatie op de site van
truthbook.com
http://truthbook.com/index.cfm?linkID=1162
Het bestuur laat weten dat Karen Huigsloot
zich terugtrekt uit het bestuur, haar plaats als
voorzitter wordt overgenomen door Samantha
Nior. Samantha zal samen met Frank van Rooij,
Marcel Peereboom en Henry Mensink de
leiding van de stichting op zich nemen. In deze
brief vindt u nog enkele afscheidswoorden van
Karen.
Verder vindt u nog een rapportage van
Samantha over de jongerendag die eind maart
plaatsvond in Duitsland. Op deze dag kwamen
jongere lezers van het Urantia Boek vanuit heel
Europa bij elkaar.
Voor de rubriek ‘Favoriete tekst’ leverde Karen
een bijdrage, Frank vertelt over een van zijn
ervaringen als contactpersoon en u vindt weer
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een foto van een mozaïek aquarel gemaakt
door de kunstenaar Red Lücken.

Tenslotte willen wij u alvast attenderen op de
landelijke bijeenkomst op 21 augustus, die ook
dit jaar weer door het Bestuur georganiseerd
zal worden.
Het Bestuur
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DE VROUWEN
De vrouwen,
Standvastig, vastberaden
Bij het kruis ten einde toe
De vrouwen
Standvastig, vastberaden
Als eerste bij het graf
De steen, weggerold,
Labyrint, tegengesteld
Windselen ten teken
Wat zoekt Gij de levende onder de
doden?
Heb Ik Hem niet gewekt?
Hij die Mij liefheeft!
De vrouwen
Maria van Magdala en de andere Maria,
moeder van Jacobus, Johannes en Salomé
Standvastig, vastberaden
Getuigend van het Wonder

Henry Mensink
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DE

LIEFDE VAN DE

Een van de mooiste fragmenten binnen het
Urantia Boek is voor mij de boodschap die een
Gedachterichter heeft kunnen overbrengen aan
de sterveling in wiens bewustzijn hij leefde. In
verhandeling 110, paragraaf 7 eindigt een
Solitaire Boodschapper met een citaat van
deze boodschap. Telkens weer, wanneer ik
deze tekst lees, weet ik mij veilig, geliefd en
beschermd. Telkens weer word ik diep ontroerd
door de liefde en trouw die uit deze
boodschap zo duidelijk naar voren komen. En
telkens weer inspireert deze tekst mij om alles
wat ik in mijn leven tegenkom aan goeds of
slechts, te zien in het licht van het werk van de
Richter.
P. 1213
Tijdens het maken en verbreken van een
contact tussen het sterfelijke bewustzijn van een
bestemmingsreservist en de planetaire
supervisoren is de inwonende Richter soms zo
gesitueerd, dat het hem mogelijk wordt een
boodschap aan zijn sterfelijke partner door te
geven. Niet lang geleden werd op Urantia zo’n
boodschap door een zelfhandelende Richter
doorgegeven aan zijn menselijke partner, een
lid van het korps der bestemmingsreservisten.
Deze boodschap werd ingeleid met de
volgende woorden:

VADER

van het programma dat ik heb opgesteld,
geduldiger de beproevingen onderga die ik
heb uitgekozen, met meer volharding en
opgewektheid het pad moge volgen van mijn
keuze, en met meer nederigheid de erkenning
moge ontvangen die hem wellicht zal toevallen
ten gevolge van mijn onafgebroken
inspanningen – wil aldus mijn aansporing aan
de mens in wie ik woon overbrengen. Hem
schenk ik de allerhoogste toewijding en liefde
van een goddelijke geest. En zeg voorts tot
mijn geliefd subject dat ik met wijsheid en
kracht werkzaam zal blijven tot het allerlaatst,
totdat de laatste aardse worsteling voorbij zal
zijn: ik zal trouw zijn aan de mij toevertrouwde
persoonlijkheid.
Ik spoor hem aan tot overleving te komen, mij
niet teleur te stellen, mij niet de beloning te
doen missen voor mijn geduldige, intense
worsteling. Het hangt van de menselijke wil af
of wij persoonlijkheid verwerven. Geduldig ben
ik cirkel na cirkel opgeklommen in dit
menselijke bewustzijn, en mij is bevestigd dat
mijn werk de goedkeuring wegdraagt van het
hoofd van mijn gelijken. Cirkel na cirkel ga ik
verder naar de beoordeling. Ik wacht met
vreugde en zonder vrees het appèl der
bestemming af; ik ben gereed om alles voor te
leggen aan het oordeel van de rechtbanken
van de Ouden der Dagen.’

‘En wil nu, zonder het subject van mijn
zorgzame toewijding te kwetsen of aan risico’s
bloot te stellen, en zonder al te streng te zijn of
hem te ontmoedigen, mijn hiernavolgende
smeekbede aan hem voor mij optekenen.’
Daarop volgde een ontroerend schone en
dringende aansporing. Onder meer drong de
Richter er op aan ‘dat hij mij getrouwer zijn
oprechte medewerking moge verlenen, dat hij
met meer opgewektheid moge volhouden bij
het verrichten van de taken waarvoor ik hem
plaats, getrouwer moge zijn in het uitvoeren
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WANNEER

DEEL JE ALS LEZER VAN HET
ERVARINGEN?

Ik was al een jaartje of wat bezig geweest met
het Urantiaboek. Wat een ontdekking! Evolutie
en creatie verenigd. Kosmos en geologie in één
boek. Rassenveredeling beschreven zonder de
ranzige toestanden van Hitler en consorten.
Psychologische beschrijving op niveau van de
karakters van de apostelen. Verhalen over en
van Jezus de barmhartige, in zijn eenvoud en
geestkracht. Het ontstaan van het leven, en dat
in samenhang met organisaties van engelen.
Adam en Eva, revisited.
Wat een openbaring. Wat een inspiratie. Wat
een onbegrijpelijke passages soms. Ik las alles
met rode oortjes. Dat kan toch alles niet waar
zijn? Ik had veel vragen.
Ik stak mijn enthousiasme over dit boek met
deze zeer verborgen kennis niet onder stoelen
of banken, maar mensen reageerden daar toch
meewarig op. Nooit ging iemand het zelf
kopen of lezen. Nou best, dat hoeft ook niet
van mij.
Maar langzamerhand bekroop mij toch de
behoefte: er met iemand over te praten die
verstand van zaken had, die het kende, die
mijn vragen begreep.
Ik wist dus niets en had tenminste één grote
vraag: waar komt dit boek vandaan?
En er bestonden nog geen websites, laat staan
regionale contactpersonen(18 jaar geleden).
Maar…in mijn boek zat een boekenlegger met
een postbusnummer. Ik schrijven. Ik kreeg vrij
snel een aardig briefje van mevrouw
Begemann (zaliger), met het aanbod haar eens
te bellen. Nou, dat deed ik spoedig en
zodoende ging ik op een mooie
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URANTIA BOEK

JOUW

zaterdagochtend bij haar op bezoek in
Backershagen in Wassenaar.
Het was erg fijn, en bijzonder en leuk en
prettig voor me om een uurtje vragen,
ervaringen en betrokkenheid met het boek te
mogen delen met mevrouw Begemann.
Ik heb nooit in een leesclub gezeten, had daar
ook niet zo’n behoefte aan. Maar soms vraag
ik me wel af of we voldoende fantasie hebben
over wat dat betekent om samen te komen en
met elkaar onderwerpen uit het Urantiaboek te
bespreken.
Het is toch een delen van ervaringen, een
wederzijdse inspiratie, een verlevendiging van
allerlei gedachten en gevoelens.
Weet wel, wij regionale contactpersonen
hebben echt bijna niets te doen, we worden
maar heel incidenteel benaderd.
Maar ik sprak laatst als regionaal
contactpersoon met een wildvreemd iemand,
maar die ook het Urantiaboek al enige malen
had “verslonden”. Ons gesprek op mijn kantoor
duurde maar een kleine 2 uurtjes, maar het
was een bijzondere ontmoeting voor ons
beiden.
Eens kijken of de ledendag op 21 augustus dat
ook weer mogelijk maakt. Maar we gaan
misschien niet meer in een grote kring praten,
dat werkt niet, is een conclusie van het bestuur
geweest. In hele kleine groepjes aan de slag,
dan is er veel meer kans op uitwisseling en
bijzondere gesprekken. Ik hoop het maar, want
oh, wat is dat alles de moeite waard.
Frank van Rooij
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BIJEENKOMST

J O N GE

EUROPESE

Op 26 en 27 maart jongstleden was er een
bijeenkomst voor de jonge leiders uit Europa
op uitnodiging van Irmeli Ivalo-Sjölie. Een Finse
co-trustee van Urantia Foundation.
Zij heeft een aantal jonge leiders uit
verschillende landen in Europa uitgenodigd,
omdat deze de toekomst zijn in de Urantia
beweging in Europa. Zij wilde graag dat deze
jonge leiders elkaar zouden ontmoeten om
elkaar te leren kennen en samen ideeën uit te
wisselen voor de toekomst. In totaal waren er
ongeveer 22 mensen uit 11 verschillende
landen:
Finland, Zweden, Noorwegen, Nederland,
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje,
Portugal, Hongarije en Rusland.
De bijeenkomst werd gehouden in een hotel
tegenover het station in Frankfurt. Een klein wat
ouder, maar sfeervol hotel. Langzaam kwamen
in de loop van de vrijdag steeds meer mensen
binnen. Het is een geweldig ervaring wanneer
je mensen ontmoet die je nooit hebt gezien, niet
kent en toch meteen enthousiasme voelt als je
elkaar ziet, omdat je weet wat je deelt en
waarom je er bent. De volgende ochtend was
iedereen er en zijn wij begonnen.
Er is eerst een korte presentatie gegeven door
Mo Siegel en George Dupont van Urantia
Foundation.
Over de diverse onderdelen waar zij mee
bezig zijn op het gebied van o.a. verspreiding
van het Urantia Boek, educatie, volharding en
waarborg. Er zijn bijvoorbeeld in totaal
750.000 boeken verkocht in 60 jaar, er zijn ±
700 studiegroepen (schatting) in de wereld,
Het Boek is vertaald in 15 talen in de laatste
18 jaar en er is een internet school voor het
Urantia Boek (UBIS).
Er is een voorstelronde gedaan door alle
deelnemers over de situatie in hun land ten
aanzien van:
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LEIDERS IN

•
•
•
•
•

FRANKFURT

de situatie van het Urantia Boek in het
betreffende land;
de werkwijze van de distributie;
de situatie van de studiegroepen;
de problemen die zij ervaren;
wat kan er verbeterd worden.

Er zijn wat verschillen in de diverse landen
m.b.t. studiegroepen en organisaties: niet
iedereen heeft een stichting, sommige zijn UAI
associaties. De problemen zijn wel hetzelfde. In
contact komen met andere lezers, registreren
als lezer of studiegroep en natuurlijk het feit
dat we een seculiere maatschappij zijn.
Er zijn diverse onderwerpen aan het bod
gekomen.
• sociale netwerken op internet en hoe
ziet de toekomst eruit op internet;
• stabiliteiten van de studiegroepen;
• distributie van het Urantia Boek;
• toekomst plannen;
De afsluiting was om de beurt vertellen wat
iedereen er van vond.
Tussen de bijeenkomst door hebben we samen
geluncht en gedineerd, wat weer een andere
sfeer geeft om elkaar te leren kennen. Zondag
zijn wij met z’n allen Frankfurt gaan bezichtigen
en hebben wij wat van de mooie stad kunnen
zien.
Er is ondertussen wel een Urantia Yahoo groep
gemaakt waar iedereen zich bij kan aansluiten
om op de hoogte blijven van de Europese
activiteiten en men in contact kan komen met
andere lezers in Europa. The Blue Club (Urantia
Europe). Om je aan te melden stuur je een mail
naar: theblueclub-subscribe@yahoogroups.de
Ik kan met recht zeggen dat wij ons allemaal
gezegend voelden om daar te zijn en enorm
geïnspireerd zijn weggegaan. Wat een
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prachtige ervaring om met andere lezers
samen te komen en gezamenlijk naar een
toekomst binnen de Urantia Familie te werken
en de verantwoordelijkheid die met zoiets
moois gepaard gaat, ook aan te gaan en zo
onze universumcarrière alvast te beginnen.
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Een uitgebreid verslag staat binnenkort op de
website.
Samantha Nior.
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AFSCHEID

VAN EEN FASE, NIET MEER, MAAR OOK NIET MINDER.

De invloed van het Urantia Boek op mijn leven
is onvoorstelbaar groot geweest en zal dit ook
altijd blijven. Ik heb me sinds het Urantia Boek
in mijn leven kwam ongelooflijk rijk, beschermd
en bevoorrecht geweten. Sindsdien weet ik
waar ik vandaan kom, wat ik hier op aarde
doe en waar ik naar toe zal gaan, sindsdien
weet ik dat ik nooit alleen ben, dat alle hulp
die ik nodig heb beschikbaar is voor mij,
sindsdien weet ik mij geliefd als een kind van
mijn Schepper. De diepe vreugde die mij dat
gaf, maakte dat ik iets terug wilde doen.
Samen met John en Samantha zijn wij in 2006
gestart met de Stichting Urantia
Nederlandstalig en later kwamen daar Frank
en Marcel bij. Vanuit het bestuur ben ik telkens
onderdeel geweest van een enthousiast,
inspirerend en creatief team. Door de
activiteiten van de stichting, zoals landelijke
bijeenkomsten en workshops, maar ook door
reacties van lezers, kwam ik in contact met
andere lezers. Deze contacten waren soms
leerzaam, soms ontroerend, soms verwarrend,
maar altijd een verrijking waaraan ik heb
kunnen groeien in mijn verhouding met dit
prachtige Urantia Boek. En met diepe
dankbaarheid kijk ik terug op deze ervaringen.
Het is voor mij tijd geworden om het stokje over
te dragen. Wat ik te doen had binnen deze
stichting is gedaan, is klaar. De stichting heeft
nu iets anders nodig, een andere inspiratie en
andere talenten en is met Samantha, Frank en
Marcel in goede handen. Daarom kan ik ook
met liefde loslaten wat mij zo dierbaar is
geworden. Daarom kan ik ook verder gaan op
de weg die voor mij ligt.
Bij veel van de keuzes die ik maakte de
afgelopen periode heb ik me laten inspireren
door teksten vanuit het Urantia Boek en een
van die teksten wil ik graag met u delen:
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“Nu ge de weg van het eeuwig leven zijt
ingeslagen, nu ge uw aanstelling hebt
aanvaard en uw orders om voorwaarts te gaan
hebt ontvangen, moet ge niet bang zijn voor de
gevaren van menselijke vergeetachtigheid en
van de onstandvastigheid van stervelingen;
raak niet verontrust door twijfel aan uw
welslagen of door verbijsterende verwarring,
wankel niet en trek uw status en positie niet in
twijfel, want in ieder donker uur, bij ieder
kruising van de weg waarop ge voortworstelt,
zal de Geest van Waarheid altijd spreken en
tot u zeggen: ‘Dit is de weg.’”
Aldus een Machtige Boodschapper, (34:7:8)

Ik wens u allen veel vreugde, liefde en wijsheid
bij de verdere bestudering van de
wonderbaarlijke en genadevolle lessen en
verhalen in het Urantia Boek.
Karen Huigsloot
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GEVOELSSCHETS

VAN DE APOSTELEN

Red Lücken, kunstenaar in Zeeland heeft verschillende mozaïek aquarellen gemaakt naar aanleiding
van de teksten in het Urantia Boek. Elke mozaïek betreft een apostel. Zelf zegt hij hier het volgende
over: “Het werk is tot stand gekomen na het lezen van verschillende geschriften die betrekking hebben
op het leven van Christus en de apostelen. Uiteindelijk heeft een gevoelsmatige selectie
plaatsgevonden wat mij de inspiratie gaf tot het uitbeelden van de beweegredenen van elk van de
twaalf apostelen. Christus is niet traditioneel afgebeeld beginnend met de geboorte maar eerder
wanneer de mens hem verwachtingsvol tegemoet treedt.
De 12 werken zijn tot stand gekomen tussen 1998 – 1999 en zijn eerder op verschillende plaatsen in
Nederland en België geëxposeerd in galerieën en religieuze gebouwen. Alle mozaïek aquarellen
hebben dezelfde maat: 50cm x 70 cm, de werken zijn uniek, eenmalig en zonder reproductie. Dit is de
tweede publicatie

MATTHEUS LEVI

Mattheüs verlaat hier de stadspoort om
het Evangelie in het noorden te gaan
verkondigen. In Jeruzalem bezat hij
niets meer aan aardse goederen. Het
meeste van zijn bezittingen had hij
verkocht en de opbrengst hiervan in het
geheim aan de goede zaak
geschonken. Hij gaat hier ook door de
poort in de muur van het aardse bezit,
zijn geestelijke roeping tegemoet.
.
.
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