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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen 

 

 

 

Liever lezers van het Urantia Boek, de zomer is 

voorbij en voor mij betekent dat eigenlijk altijd 

de start van een nieuw werkjaar. De laatste 

brief die wij rondstuurden dateert van 30 mei 

en in deze zomer zijn wij voornamelijk bezig 

geweest met de bijeenkomst in augustus. Ook 

voor de Stichting Urantia Nederlandstalig 

breekt een nieuw seizoen aan. We kijken in 

deze nieuwsbrief terug op de landelijke 

bijeenkomst die dit jaar op 23 augustus 

plaatsvond en de nieuwe initiatieven die daar 

ontstonden. Een gedicht van Marcel Messing 

beoogt ons allen  stil te staan bij de weg die 

wij volgen en dan is er nog wat nieuws en een 

aankondiging.  

 

 

Landelijke bijeenkomst  

 

Zoals u weet heeft op 23 augustus de 

landelijke bijeenkomst voor de 

Nederlandstalige lezers van het Urantia Boek 

plaatsgevonden. Er waren 17 bezoekers, die 

zich zeer betrokken toonde bij het werk van de 

stichting ten behoeve van de doelstelling om de 

studie van het Urantia Boek te ondersteunen en 

stimuleren. 

 

Na de opening door Karen Huigsloot gaf zij 

een overzicht van de activiteiten waar de 

stichting zich het afgelopen jaar voor heeft 

ingespannen. Naast het beschikbaar zijn als 

plaats voor vragen met betrekking tot het 

Urantia Boek en studiegroepen bestonden deze 

activiteiten uit de website, de nieuwsbrief, de 

maandelijks open studiebijeenkomsten in 

Woerden en de jaarlijkse bijeenkomst op 21 

augustus. 

De website blijkt frequent bezocht te worden 

en voldoet kennelijk wel aan een vraag. Ook 

komt er via de website veel mail binnen met 

vragen over het Urantia Boek of met 

betrekking tot de lessen van de verhandelingen. 
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Op de nieuwsbrief krijgen we een enkele keer 

feedback, daar kunnen we dus niet zoveel over 

zeggen. De open studiebijeenkomsten zijn 

minimaal bezocht, deze lijken niet te voldoen 

aan een vraag die leeft bij de lezers. Een 

ander punt dat niet beantwoordt aan onze 

verwachtingen is dat de lezers van het Urantia 

Boek zich niet laten registreren als studiegroep. 

Wij hebben nauwelijks overzicht van 

bestaande studiegroepen, alleen de groepen 

waar we zelf aan deelnemen. Hierdoor kunnen 

wij ook lezers die op zoek zijn naar een 

leesgroep niet doorverwijzen naar 

contactpersonen en leren wij ook geen 

verschillende studiemethoden en technieken 

kennen. De ontwikkeling en uitwisseling van 

verschillende leermiddelen is dan ook nog niet 

van de grond gekomen. 

Een andere wens die wij koesteren is het 

plaatsen van artikelen, dit was ook wel een 

ambitieuze wens, waar wij zelf echt te weinig 

tijd voor bleken te 

hebben. 

 

De belangrijkste vraag, 

waar de stichting op 

deze bijeenkomst bij stil 

wil staan is, in welke mate 

ze tegemoetkomt aan een 

behoefte die leeft bij de 

lezers. Moet de 

ingeslagen weg worden 

bijgesteld,  is dit een 

normaal patroon bij het 

starten van een stichting 

of past dit bij de fase 

waarin de verspreiding 

van het Urantia Boek zich 

bevindt? 

 

De aanwezigen hebben veel ideeën 

aangedragen, die het verdienen om verder 

uitgewerkt te worden. Daarnaast werd ook de 

fase van de verspreiding van deze openbaring 

nog eens benadrukt. Wij bevinden ons in de 

beginfase van deze verspreiding en het ligt in 

de lijn der verwachtingen dat rond 2030 de 

studie van deze openbaring veel meer 

gemeengoed zal zijn. En voor wie zich daartoe 

aangesproken voelt, is het een taak om ervoor 

te zorgen dat wanneer dat gebeurt er leraren 

gereed staan om deze nieuwe lezers op te 

vangen en de studie van het Urantia Boek te 

begeleiden. 

We hebben dus nog wel even tijd, maar het is 

raadzaam om die tijd vanaf nu wel efficiënt te 

gebruiken en activiteiten niet uit te stellen. 

 

Vanuit de aanwezigen werd ook direct hulp 

aangeboden om verschillende activiteiten te 

ondersteunen, zo heeft Antonio Schefer 

aangeboden, en dat inmiddels ook al 

gerealiseerd, om een inventarisatie aan te 

bieden waarin een uitgebreide lijst van 

activiteiten is opgenomen, die behulpzaam 

kunnen zijn bij het realiseren van de 

doelstellingen van de stichting. En Marcel 

Peereboom biedt zijn hulp aan bij het zoeken 

naar goede toepassingen voor de website. 

Hulp, die wij goed kunnen gebruiken en waar 

we hen dan ook zeer dankbaar voor zijn. 

Een van de activiteiten waar de stichting op 

korte termijn mee aan de slag wil, is het 

verbeteren van de relatie met de lezers van 

het Urantia Boek. We willen graag met alle 

lezers persoonlijk afstemmen waar zij behoefte 

aan hebben. Waarschijnlijk zullen we 

telefonisch of via de email contact met u 

opnemen. Daarover zullen we u van te voren 

via een extra mail informeren. 
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De middag werd ingeleid door John van den 

Hout, die ons via een gedicht van Marcel 

Messing een stap verder bij ons thema 

onderricht bracht. In het verlengde van wat 

er ’s morgens tijdens de discussie werd 

aangedragen zijn we in 2 groepen uiteen 

gegaan om ons verder te verdiepen.  

In de ochtend  hebben wij gezamenlijk pagina 

2089 gelezen van het Urantia Boek, waarin 

o.a. staat.  “Jezus eist niet van zijn discipelen 

dat zij in hem geloven, maar veeleer dat zij 

met hem geloven, geloven in de realiteit van 

Gods liefde en in vol vertrouwen de veiligheid 

van de zekerheid van hun zoonschap bij de 

hemelse Vader aanvaarden.” En: “ .. op zeer 

roerende wijze daagde Jezus zijn volgelingen  

uit om niet alleen te geloven wat hij geloofde, 

maar ook zoals hij geloofde. Dit is de volle 

betekenis van de enige allerhoogste eis die hij 

heeft gesteld. ‘Volg mij’ .” 

Vanuit dit perspectief, zijn de twee groepen uit 

een gegaan met in het achterhoofd drie 

invalshoeken om te bespreken.  

 

1. In onze ervaringen lijkt het er vaak op dat 

jonge mensen niet toe zijn aan de studie 

van het Urantia Boek. Als dat zo is, hoe 

verhoudt dit zich dan met de oproep van 

Jezus om een kinderlijk geloof na te 

streven? 

2. Kan het  Urantia boek gezien worden als 

de materiële vorm die noodzakelijk is om 

het spirituele (geestelijke) verder te laten 

evolueren. 

3. Als het niet gaat om het geloven in Jezus 

maar meer met hem geloven en niet zozeer 

wat hij geloofde maar veel meer zoals hij 

geloofde, kunnen wij dan ook stellen dat 

het niet gaat om het geloven in het Urantia 

Boek maar veel meer met het Urantia Boek 

en als dat zo is, wat houdt dit in ten 

aanzien van onderricht. 

 

Beide groepen hebben de vragen op 

verschillende wijze uitgewerkt en daarover 

naar elkaar teruggerapporteerd. 

 

Vervolgens werd de dag afgesloten met een 

borrel en ging men gestimuleerd voor nieuwe 

activiteiten weer huiswaarts. 
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Weg van de weg 
 
De weg is geen weg  

maar weg van de weg. 

  

De weg is waarheid,  

ook al is de waarheid weg. 

 

Wie op weg gaat naar de waarheid  

zal verdwalen op de weg. 

  

Aan wie stopt met alle zoeken  

zal de weg zich openbaren  

waar geen voet meer wordt gezet. 

 

Daarom: weg van de weg  

kan men terugkeren naar de weg. 

 

 Laat de honden maar blaffen  

 naar wuivend gras. 

 De wind zal zich er niet aan storen  

 en het gras niet anders wuiven. 

 

 

De maan valt niet in scherven  

als een watertor het stilstaand  

vennetje plots beroert. 

 

 In wie gewoon stil is  

en niet meer oefent,  

de teugels van verlangen verslappen,  

komt de geest geheel natuurlijk tot rust. 

 

Stap voor stap wordt dan 

de stille weg gegaan 

zonder dat iemand hem betreedt. 

 

 

 

Marcel Messing 
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NIEUWS 
 

Ontwikkelingen in Euopa 

 

Het aantal vertalingen van het Urantia Boek in 

de talen van de 27 EU landen neemt gestaag 

toe . Daarmede breiden zich ook de 

werkzaamheden, de taken en 

verantwoordelijkheden voortdurend uit. De 

Europese leden van de Urantia Foundation 

hebben daarom in april van dit jaar een 

voorstel gepresenteerd, waarin zij voorstellen 

een Europese “business unit” op te richten om 

een aantal werkzaamheden in de EU van de 

Urantia Foundation in Chicago over te nemen. 

  

Het voorstel is om  een Europese afdeling in te 

richten als een zelfstandige organisatie met 

een business plan, een gescheiden financiële 

organisatie en deze organisatie ook als 

zodanig te registreren. 

  

De taken van de Europese afdeling zullen 

liggen op het gebied van vertalingen, 

correcties van bestaande vertalingen, het laten 

drukken, opslaan en het distribueren van alle 

Europese vertalingen van het Urantia Boek . 

 

Het Europese team bestaat uit: 

George Michelson-Dupont, Frankrijk, voorzitter 

Seppo Kanerva , Finland, vicevoorzitter  

Seppo Niskanen, Finland, penningmeester 

Claire Mylanus, Frankrijk, secretaris  

Irmeli Ivalo – Sjölie, Finland  

Olga López, Spanje  

Henk Mylanus, Nederland,  

Christian Ruch, Zwitserland  

Werner Sutter, Duitsland  

Jay Peregrine, Executive Director Urantia 

Foundation, USA.

.  

 

 

 

Achterste rij: Christian Ruch, 

Jay Peregrine, Henk Mylanus, 

Olga López, Seppo Kanerva, 

Werner Sutter 

Voorste rij: Irmeli Ivalo-Sjölie, 

George Michelson-Dupont, 

Claire Mylanus, Seppo 

Niskanen 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging lezing Robert Zwemmer: 

 

"Hoe kan het zijn dat wetenschap een zegen is 

enerzijds,  maar ook (nog) niet ontvankelijk is 

voor schoonheid ?" 

 

Op 16 oktober geeft Robert Zwemmer in de 

Remonstrantse kerk in Bussum een lezing over 

het Urantia Boek, het graancirkelfenomeen en 

wetenschap. Adres: Koningslaan 2b Bussum, pal 

bij NS Naarden Bussum. Aanvang 20.00 uur, 

bijdrage 5 euro. 


