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Beste Urantiaboek lezers,
Noot vooraf: het kan zijn dat u de Nieuwsbrief ontvangt ondanks dat u zich in het verleden
van de lezerslijst hebt uitgeschreven. Als gevolg van een computer storing (zie hierna) is de
lezerslijst niet meer up-to-date. Mocht u de Nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, meldt
u dan a.u.b. nogmaals af.

Van Harte Gefeliciteerd!

Het is vandaag immers een bijzondere dag: voor menige Urantiaboek lezer zal 21 augustus
geen vreemde datum zijn.
Die hele nacht was Maria rusteloos, zodat ze geen van beiden veel slaap kregen. Tegen het
aanbreken van de dag waren de barensweeën duidelijk te constateren, en op het middaguur
van 21 augustus, 7 v.Chr., beviel Maria van een zoon, bijgestaan door vriendelijke,
hulpvaardige medereizigsters. Jezus van Nazaret werd ter wereld gebracht, in de doeken
gewikkeld die Maria had meegenomen voor het geval dit zou gebeuren, en in een
voederbak gelegd die dichtbij stond.
122:8.1 (1351.5)
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Toegegeven: het is vandaag wel een verjaardagsfeest met een klein donkergrijs randje. De
jaarlijkse landelijke Urantiadag heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. De redenen zijn
van technische en organisatorische aard.

Computer storing (I)
Ik dacht dat mij dit nooit zou gebeuren. Maar het gebeurde toch. Begin juli 2019 crashte mijn
computer.
Geen probleem dacht ik nog. Mijn harde schijven zijn dubbel uitgevoerd, dus als er één stuk is
dan staat er altijd nog een kopie van de bestanden op de andere schrijf. Daarnaast maakt ik
ook met enige regelmaat een back-up van alle gegevensbestanden. Dit heb ik ooit eens jaren
geleden ingesteld. Verder heb ik er nooit meer naar omgekeken.
Maar het ongeval was venijniger dan gedacht. De harde schijven waren allebei "FooBar" (een
computer geek term voor 'fucked up beyond any repair'). En in de back-up bleken gaten te
zitten van de te kopiëren bestanden. Ja, bij de spreekwoordelijke loodgieter lekt er het het
hardst.
De lijst met alle inschrijvingen voor de nieuwsbrieven: weg. Deelnemerslijsten van
voorgaande bijeenkomsten: weg. Ook waren de back-ups van Outlook niet wat ik ervan
verwachtte. Een half decennium aan email verkeer mag als verloren worden beschouwd
(zowel persoonlijke mail als mail van de stichting).
Daardoor was de stichting behoorlijk onthand. Zonder een redelijke lijst met mogelijke
deelnemers werd het risico op te weinig deelnemers, en daarmee een financieel risico voor
de stichting, te groot. Een andere uitdaging was het aantal lezers dat zich al daadwerkelijk had
ingeschreven. Op basis van een hand vol betaalde en/of toegezegde deelnemers durfde de
stichting de bijeenkomst niet door te laten gaan. Ook leek het erop dat we niet voldoende
sprekers zouden kunnen vinden.
Dit zijn de redenen dat de landelijke Urantiadag op 21 augustus 2019 is uitgesteld.

Landelijke Urantiadag Uitgesteld?
Jazeker: uitgesteld. Want ik kan u met een nauwelijks verholen enthousiasme verkondigen
dat we de jaarlijkse landelijke Urantiadag alsnog laten plaatsvinden. Alleen op een later
tijdstip. De datum van deze bijeenkomst is:
Zondag 3 november 2019
Zet deze datum in je agenda.
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Ook is de locatie nog steeds “Landgoed Groot Kievitsdal” in Baarn. Groot Kievitsdal is
schitterend gelegen tegen de bossen van landgoed Pijnenburg aan de weg tussen Baarn en
Hilversum.
We hebben besloten om deze keer géén thema voor de bijeenkomst te definiëren. Maar dat
het een dag wordt van studeren, ervaren en ontmoeten, dat staat vast. Het programma voor
deze dag is in een gevorderd stadium: er is nog plek voor één spreker. Interesse? Mail ons.
Deelname vindt uitsluitend plaats na overboeking van €55,-- op rekeningnummer:
IBAN:
BIC:
T.n.v.:
O.v.v.:

NL82 TRIO 0781 4781 89 (Triodos bank)
TRIONL2U
Stichting Urantia Nederlandstalig
Landelijke Urantiadag 2019

Je kunt je alvast opgeven via: info@urantia.nl.
Na ontvangst van jouw betaling ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.
Niet alleen het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) maar alle lezers van Het
Urantia Boek die ook komen, zien ernaar uit je te begroeten.
We zullen ons uiterste best doen om van deze dag voor jou weer een onvergetelijke dag te
maken.

Computer storing (II)
Maar, eh?, … Hoe zit het nu met de lijst met alle inschrijvingen voor de nieuwsbrieven? Deze
was toch “FooBar”? Ja, dat klopt. Maar in de diepe krochten van oude back-ups heb ik een
niet geheel recente lijst met gegevens teruggevonden. De SUN in nog steeds niet up-to-date
met alle gegevens (voor zover als we dat überhaupt zijn), maar we werken hard aan het
herstel. Het eerste resultaat is dan ook deze Nieuwsbrief.

Wie bent U?
Op de 2e Europese Urantia Conferentie in Tallin, 11 t/m 14 juli jl. heb ik veel bekende en
nieuwe en vooral niet-Nederlandse lezers gespreken. O.a. met “officials” van de Urantia
Foundation. In gesprek met hen, was ik toch wel erg nieuwsgierig of de Urantia Foundation
wist hoeveel Nederlandse Urantiaboeken er sinds het verschijnen in 1997 zijn verkocht. Het
precieze getal kon (of mocht) mij niet worden verteld. Maar een indicatie is mij wel gegeven.
Dat ligt in de orde van grootte van ruim meer dan 10 maal het aantal lezers van deze
Nieuwsbrief! Uiteraard is niet bekend hoeveel van de verkochte boeken actief worden
gelezen of hoeveel boeken liggen te verstoffen in een boekenkast. Maar toch!

pagina 3 van 6

stichting

nederlandstalig

Dat brengt mij op het volgende: de SUN is er vooral voor u; lezer van Het Urantia Boek. Wij
zijn er om u te helpen bij bestuderen van Het Urantia Boek. Maar wie bent u? Wij weten
(meestal) niet wie u bent, wat u zoekt en dat u Het Urantia Boek leest. Hoe kunnen wij u
helpen?
Binnenkort wordt er op onze website een pagina gepubliceerd waarin u aan ons kenbaar kunt
maken wie u bent en waarin u kunt aangeven wat u van ons verlangt. En wellicht kunt u
hiermee ook andere lezers helpen. Ik spreek hier over het opzetten van studiegroepen of
bestaande studiegroepen openstellen voor nieuwe lezers. Van meer dan 90% van de
verkochte Nederlandse boeken weten wij niet wie deze leest (en of zij gelezen wordt).
Daarom vraag ik u, wanneer deze pagina beschikbaar is, deze in te vullen en alle andere lezers
die u kent, te vragen dit ook te doen.
Voor alle duidelijkheid: alle door u verstrekte gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Ook niet aan de Urantia Foundation of de UAI. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Wij gebruiken uw informatie slechts voor het versturen van de Nieuwsbrief; om u informatie
te verschaffen over onze activiteiten (lees: de landelijke Urantiadag) of om lezers met elkaar
in contact te brengen. Dit laatste doen wij slechts nadat wij contact met beide partijen
hebben opgenomen voor goedkeuring van dit uitwisselen van gegevens. Wij proberen zo
terughoudend als mogelijk te zijn met het versturen van informatie over onze activiteiten. Wij
hebben zelf ook een hekel aan spam.

Hoe nu verder?
Wij gaan vrolijk maar stug verder. We werken verder aan het up-to-date krijgen van de
gegevens. Ook wordt de website binnenkort verder bijgewerkt. De internationale contacten
blijven we ook onderhouden.
We lopen ook met plannen rond om beleid en bestuur op een andere manier vorm te gaan
geven. Hierover zijn we met lezers hierover in gesprek. Maar de vacature van
bestuursvoorzitter is nog altijd vacant. Heeft u interesse om iet te gaan betekenen voor uw
mede-lezers, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.
Tevens hebben we de beslissing genomen on de Nieuwsbrief op een iets lagere frequentie uit
te gaan brengen. Voorlopig willen we dat elk kwartaal gaan doen (i.p.v. twee-maandelijks).
Deze opmaak is ook een probeersel.

De 2e Europese Urantia Conferentie
Van 11 t/m 14 juli jl. werd in Tallin de 2e Europese Urantia Conferentie gehouden. En het was
weer één groot feest der herkenning.
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Samen met Jaap Terra togen wij de betreffende donderdagochtend naar Schiphol. En terwijl
wij, ruimschoots op tijd, ons tegoed deden aan onze eerste kop koffie liep, herkenning één
voorbij: hé Jeep, how are joe doeing? De eerste ontmoeting. En nog voor we konden boarden
volgden er nog een aantal.
In Tallin bleek het hotel, hoewel enigszins gedateerd, prima verzorgd. De conferentie locatie
bevond zich op de tiende etage zodat we een prima uitzicht op de stad hadden. Maar tijd om
van het uitzicht te genieten was niet ruim bemeten. Een druk, intensief maar onderhoudend
programma voltrok zich. Leuke en leerzame lezingen volgden deze en de volgende dagen.
Maar volgens mij voltrok het belangrijkste deel van de conferentie vooral tijdens de pauzes,
het diner en na afloop aan de bar. Pas dan was er de tijd voor de persoonlijke ontmoetingen
en verhalen. En er is veel verhaalt en veel ontmoet. Zo veel zelfs, dat ik mijn bed niet
langdurig heb gezien 😊.

Wilt u zelf ook eens een internationale Urantia conferentie bijwonen (en ik kan u het van
harte aanbevelen) bekijk dan eens de “Event list” van de Urantia Association International.

Tot zover. Ik had graag nog willen afsluiten met een mooi gedicht, maar ook deze zijn helaas
verloren gegaan.
Komt u medelezers tegen die deze Nieuwsbrief niet hebben ontvangen maar dit wel zouden
willen of verwachtte dit wel te doen, stuur deze Nieuwsbrief gerust door. De volgende
Nieuwsbrief staat gepland voor midden/eind November.
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Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op. En hopelijk tot ziens
op 3 november a.s..
Met vriendelijke groet, ook namens Hanno,

Marcel Peereboom
Waarnemend & Vice- voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig
: info@urantia.nl
: 06 – 23 25 54 52
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