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URANTIA•

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Beste lezers, hierbij bieden wij u, als lezers van
het Urantia Boek weer een nieuwsbrief aan.
Onze activiteiten hebben de afgelopen
periode zich voornamelijk gericht op de
landelijke bijeenkomst in augustus en het kiezen
van een thema dat daarin centraal zal staan.
Aawee geeft in het artikel alvast een
vooruitblik op dit thema. Daarnaast hebben wij
lezers uit andere landen ontmoet en met elkaar
ervaingen uitgewisseld met betrekking tot
activiteiten ten aanzien van de verspreiding
van het UB.

Vorig jaar hebben wij van verschillende kanten
gehoord, dat men het jammer vond dat deze
bijeenkomst niet in het weekend plaatsvond,
waardoor veel lezers niet aanwezig konden
zijn. Daarom hebben wij besloten de
bijeenkomst dit jaar naar het weekend te
verplaatsen en wel naar ZATERDAG 23
AUGUSTUS.
Mede geïnspireerd door het Pinksterfeest,
waar wij de universele komst van de Geest van
Waarheid als geestelijke helper herdenken,
hebben wij er voor gekozen het programma

23 augustus 2008, landelijke bijeenkomst
De ’21-augustus’ bijeenkomst zal dit jaar op
ZATERDAG 23 AUGUSTUS plaatsvinden en de
locatie is weer centraal in het land, namelijk in
het conferentiecentrum Onze Lieve Vrouw ter
Eem in Amersfoort.
Zoals u weet, wil de stichting Urantia
Nederlandstalig elk jaar een landelijke
bijeenkomst verzorgen voor de
Nederlandstalige lezers van het Urantia Boek.
En zoals veel andere landen hebben wij er ook
voor gekozen om deze bijeenkomst te
verbinden aan de geboortedag van Jezus /
Michael, namelijk 21 augustus.
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van de dag te organiseren rond de thema’s
opvoeding en onderricht. Wat zegt het Urantia
Boek over deze onderwerpen en hoe kunnen
wij dat toepassen binnen ons dagelijks leven?
Het programma voor de dag zal u half juni
worden toegestuurd. Daarin zal u verder
worden geïnformeerd over sprekers, de tijden
van het dagprogramma en de wijze van
aanmelding.
Wij vinden het weer enerverend en leuk om
een goede, vruchtbare dag voor te bereiden.

Een internationale ontmoeting in Parijs
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al
aankondigden, zijn Samantha en Karen in april
naar Parijs geweest en hebben daar meerdere
lezers van het Urantia Boek ontmoet, zowel uit
Amerika als uit verschillende andere Europese
landen. Het was een gezellige informele avond,
waar tijdens een heerlijk diner uitgebreid
gediscussieerd werd over effectieve manieren
voor het bekend maken van het Urantia Boek
of manieren waarmee de lessen van het
Urantia Boek kunnen worden uitgedragen.
Een boeiende en leerzame avond, waar zowel
Nederlands, Engels als Frans door elkaar werd
gesproken en in het vuur van de discussie soms
drie talen in een zin.
Het leerzame zat vooral in het onderkennen
van verschillen in Amerikaanse en Europese
cultuur en daarmee ook wat voor de ene
cultuur effectief is, voor de andere cultuur
eigenlijk onbruikbaar. Een andere invalshoek is
de vraag in hoeverre het aan ons is, om PR
activiteiten te ondernemen voor de
bekendmaking van het Urantia Boek. Daar

waren wel gelijkluidende ideeën over; wanneer
lezers van het boek daarin actie ondernemen,
zou dat toch slechts in zeer beperkte mate
zinvol zijn. Het Urantia Boek heeft zo haar
eigen wegen om haar weg naar lezers te
zoeken en te vinden.
Het boeiende van de avond zat voor mij in het
ontmoeten van zoveel lezers, met zoveel
verschillende achtergronden, qua cultuur, taal,
geschiedenis en religieuze achtergrond en te
zien hoe makkelijk zij elkaar, ondanks al die
verschillen, op een avond kunnen vinden in
gelijke geraaktheid en verlangens om daarin
dienstbaar te willen zijn.
Ik vond het een voorrecht om daarbij betrokken
te zijn en hoop van harte dat frequentere
Europese uitwisselingen niet te ver in de
toekomst liggen.

Opvoeding en onderricht
Onze jaarlijkse bijeenkomst op 23 augustus
staat in het teken van opvoeding en onderricht
en wat het Urantia Boek hierover schrijft. Wij
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zijn daar volop mee bezig en duidelijk is dat er
los van het boek al veel over is geschreven dan
wel wordt gevonden.
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Het gaat over ontwikkeling en groei van iets
wat allemaal, misschien wel onbewust al
aanwezig is. Het mooie van het Urantia Boek
vind ik dat dit in het boek ook op zo veel
plaatsen naar voren komt. Alles is er al, alsof
er een plan is en toch heeft alles zijn of haar
tijd nodig. Wat dat alles is, dat weten wij niet.
Wel weten we dat de polariteit in alles
aanwezig is. Dat wij eigen keuzes moeten
maken, hoe moeilijk die ook in het moment
kunnen zijn.
Lezen in het Urantia boek is zo’n keuze en het
helpt je bij het opvoeden en onderrichten van
jezelf. En dat helpt je weer om je plaats in te
nemen in de wereld.
Ik hoop velen van u te ontmoeten de 23ste
augustus en samen een dag vol onderricht te
ervaren.

is onbekend
en toch ergens
is er een besef
dat je herkent
als het er is.
Onderricht
daar heb je
de ander
even hard bij
nodig als jezelf.
Het is een opvoeding
naar het besef
dat iedere minuut telt
en dat er ook na dit leven
nog zo vele minuten
zullen zijn;
al zal het chrono tijdsbesef
wel veranderen in
een cairos tijdbesef.

De weg is lang
en toch zo kort,
de weg is zwaar
en soms zo verlicht,
wat er komen zal

Aawee

Nieuws:
Binnen het onderwerp bekendmaking van het
Urantia Boek hebben Antony Schefer en Agnes
Panken een interview gegeven over het boek
aan Spiritueel Café TV. Dit is de eerste
internet TV website over zingeving en
bewustwording. Het is zoals zij zelf zeggen,
geen gelikte studio, geen strakke regie, zij
willen het leven laten zien. Zij zenden zoveel
mogelijk integraal en zonder censuur, uit.
Het is hun doelstelling om die zaken te filmen,
die zich aandienen met de bedoeling het
draagvlak van licht en liefde te verstevigen. En
zij hopen dat de opnames op deze website tot
nadenken stemmen en de kijker zal aanzetten
tot het creëren van een betere wereld.
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Het interview van Agnes en Antony is ook op
deze website te zien: www.spiritueelcafetv.com.
Onder het programma: “ziel waar zit je”, kun
je links onder doorklikken naar het Urantia
Boek. Het is een leuk interview en ik kan
iedereen aanbevelen dit een keer te bekijken.

Pagina 3 van 3

