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Beste lezers van het Urantia Boek,
Vrijdag 21 augustus 2009 is er weer een landelijke bijeenkomst voor de Nederlandstalige lezers
van het Urantia Boek. Voor deze derde bijeenkomst hebben wij ons laten inspireren door de tekst
uit verhandeling141, paragraaf 5, pagina 1591 uit het Urantia Boek. Het thema is:
EENHEID VAN GEEST IN TEGENSTELLING TOT EENHEID IN DE GEEST.
De boodschap die Jezus geeft in deze paragraaf lijkt ons helder uitgelegd. Toch roept de tekst
ook nogal wat vragen op, in theoretische maar vooral in praktische zin. Hoe doe je dat als mens?
Hoe maak je ruimte voor elkaars visie zonder je eigen, zo diep gevoelde religie ontrouw te zijn?
Maar is dat wel zo, gaat dat ruimte maken voor de visie van een ander inderdaad gepaard met
ontrouw aan je eigen religie?
Bert Volkers laat ons zien hoe hij met deze vragen omgaat. Aan de hand van citaten uit het
Urantia Boek en eigen ervaringen neemt hij ons mee in zijn reis langs deze vragen. Centraal in zijn
inleiding staat de paragraaf over De vrouw uit Sichar, p.1612, en hij beveelt ons aan om deze
van te voren te lezen.
Cornelis van Hal maakt ons eveneens deelgenoot van zijn reis in de Geest die hij maakte. Hij ziet
in de weg van eenheid van Geest naar eenheid in de Geest een ontwikkeling die leidt tot
persoonlijke groei en individuele religie en vervolgens, in zijn situatie, naar het Urantia Boek. Of is
het misschien zo dat een bepaalde mate van persoonlijke groei nodig is om de weg die ons leidt
naar eenheid in de Geest te kunnen afleggen?

Tijdens de lunchpauze is er plaats om elkaar informeel te ontmoeten en voor sommigen wellicht de
kennismaking te hernieuwen. ’s Middags kunnen we met elkaar in werkgroepen in gesprek gaan
over verschillende visies en ervaringen met betrekking tot het thema.
De locatie is dit jaar het mooie congrescentrum Samaya in Werkhoven, centraal in land gelegen.
En het is weer mogelijk om de dag te kunnen aanbieden voor € 50,-- per persoon, inclusief een

vegetarische lunch van biologische producten en een drankje na afloop van het programma.
Indien u een dieet volgt, geeft u dit dan direct bij aanmelding door, maar minstens 1 week voor
de bijeenkomst.
Indien de kosten voor u een bezwaar zijn, kunt u met ons contact opnemen om na te gaan of we
hier samen een oplossing voor kunnen vinden.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden tot 14 augustus via 071 – 531 85 21 of via info@urantia.nl. Uw
aanmelding is definitief na overmaking van uw bijdrage van € 50,-- naar Triodosbank
78.14.78.189 ten name van St. Urantia Nederlandstalig in Leiden. Daarna ontvangt u een
bevestiging van uw aanmelding

Met vriendelijke groet,

Karen Huigsloot
Bijlagen:
Het programma
De routebeschrijving, zie ook www.samaya.nl

