
2009_03_31 Urantia Nieuwsbrief  Pagina 1 van 6 

  

 Stichting Urantia Nederlandstalig 
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 071 – 531 85 21 

URANTIA• 
 

 

 

 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen 

 

 

Beste Lezers van het Urantia Boek, de lente is 

gearriveerd en het moment waarop de stichting 

haar nieuwsbrief verstuurt lijkt zich steeds meer 

richten op het moment waarop de seizoenen 

wisselen. Passend bij de start van de lente richt 

deze nieuwsbrief zich op de start van een 

nieuwe fase in de groei van de stichting 

Urantia Nederlandstalig. Die nieuwe impuls 

wordt voornamelijk ingegeven door de 

informatie die veel lezers ons tijdens de 

enquête hebben gegeven. We zullen een korte 

conclusie van die informatie geven en onze 

acties daarop aan u uitleggen. 

 

Een van de acties die wij hebben ondernomen 

is de verhuizing van de website naar een 

andere provider. En de lezers die regelmatig 

de website bezoeken zullen hebben 

ondervonden dat dit niet zonder problemen 

gaat. Het goede nieuws hierbij is dat de 

stichting nu ondersteund wordt door Marcel 

Peerenboom, die als nieuwe webmaster met 

geduld en deskundigheid alle problemen 

aanpakt en de website weer snel operationeel 

zal krijgen.  

En voor alle zekerheid wil ik de lezers, die ons 

in deze periode een email hebben gestuurd en 

daar geen antwoord op kregen, vragen om 

dat opnieuw te doen. Er is namelijk een kans 

dat uw email niet is aangekomen. 

 

Verder willen wij in deze nieuwsbrief alvast 

even stilstaan bij de landelijke bijeenkomst die 

wij ook dit jaar weer op 21 augustus 

organiseren en is er nog nieuws vanuit de 

Foundation over hun visie met betrekking tot het 

citeren uit het Urantia Boek.  

Hiermee hebben we toch weer een volle 

nieuwsbrief en hopen u daarmee goed op de 

hoogte te houden. We wensen een ieder een 

fijne lente en een goed Paasfeest. De volgende 

brief kunt u eind juni weer van ons verwachten. 
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DE ENQUETE 
 
 

Zoals u weet hebben wij een enquête 

gehouden onder de lezers van de nieuwsbrief 

en 41 lezers hebben hieraan meegedaan. 

Deze enquête betrof 4 onderwerpen: de 

website, de nieuwsbrief, leesgroepen en de 

stichting. Wij hebben gevraagd naar de mate 

waarin men bekend was met deze vier 

onderwerpen, wat men daarvan vond, 

suggesties ter verbetering en ten slotte in welke 

mate men zelf actiever betrokken zou willen 

zijn. De totale uitslag van de enquête en 

rapportage kunt u vinden op de website. 

Binnen deze nieuwsbrief geven wij kort enkele 

samenvattingen en conclusies. 

 

A) Conclusies met betrekking tot de 
website: 
Meer dan de helft van de lezers kijkt 

regelmatig op de website, de minderheid 

brengt nooit een bezoek. De meningen van de 

bezoekers zijn positief over deze site: helder, 

overzichtelijk en informatief. Een enkeling vindt 

nog dat er niet veel op staat. En men is blij met 

de link naar het Nederlandstalige Urantia Boek 

dat op de site van de Foundation staat. 

 

Een enkeling vraagt naar meer gedetailleerde 

informatie over de toegang tot leesgroepen en 

de verschillende werkwijzen die gehanteerd 

worden. Ook wordt door een enkeling een 

forum gemist, waar men vragen kan stellen of 

met elkaar in dialoog kan gaan. 

 

Zeer verheugend vinden wij, dat enkele lezers 

hebben aangegeven graag een bijdrage te 

willen leveren door zelf iets te willen schrijven. 

 

Acties met betrekking tot de website 
Nadat de verhuizing van de website is voltooid 

zullen wij de indeling aanpassen aan alle 

suggesties die zijn gedaan. En informatie over 

de leesgroepen die bij ons beschikbaar is, zal 

dan een grotere en makkelijker herkenbare 

plek krijgen op de website. In deze rubriek 

zullen we dan ook makkelijker en sneller 

informatie voor u beschikbaar kunnen stellen. 

Wij zijn echter wel afhankelijk van de 

informatie die ons door leesgroepen wordt 

aangereikt. 

 

Een discussiepagina of te wel een zogenaamd 

forum. Hier is al eerder door lezers om 

gevraagd en hoewel zo’n pagina een 

ondersteunende functie kan hebben bij de 

studie van het Urantia Boek hebben wij er na 

goed overleg toch voor gekozen om dit 

voorlopig nog niet te doen. Een en ander heeft 

te maken met het feit dat wij als bestuur echt 

onvoldoende tijd hebben om een forum te 

onderhouden en beheren. Daarnaast speelt een 

lastigere kwestie die overigens wel met het 

beheer samenhangt, namelijk de inhoud die op 

zo’n forum komt te staan. Wij denken dat 

iedereen de inhoud van het Urantia Boek moet 

kunnen interpreteren zoals hij of zij dat 

ervaart. Religie en daarmee volgens ons ook 

de interpretatie van de lessen van het boek 

vormen een individuele ervaring, een ervaring 

waar wij als stichting geen bemoeienis mee 

kunnen hebben. En wij worstelen nu met de 

vraag hoe wij onafhankelijk kunnen blijven van 

de opinies van de verschillende lezers welke zij 

op een forum kunnen uitdragen, wanneer dat 

forum wel op onze website staat. 

Het lijkt erop dat een forum onafhankelijk van 

de stichting een mooie tussenoplossing zou zijn; 

in dat geval zou het forum door een andere 

partij kunnen worden ingesteld en beheerd. 

 

B) Conclusies met betrekking tot de 
nieuwsbrief 
Van de lezers die aan de enquête deelnamen 

lezen 35 mensen de nieuwsbrief altijd en 6 

mensen lezen de brief niet.  Een enkeling leest 

af en toe en een enkeling print de brief uit en 

neemt hem mee naar de leesgroep om daar 

gezamenlijk de inhoud te besprreken. Over de 

inhoud bestaan verschillende meningen, 3 

lezers vinden de brief nog niet zo interessant, 

de meeste lezers beoordelen de brief als een 
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goed begin voor iets dat zich nog verder moet 

ontwikkelen, zien het wel als een goed initiatief 

en vinden het prettig en inspirerend om de 

brief te ontvangen. Daarnaast wordt het 

belang van een brief waarmee lezers elkaar 

kunnen bereiken als belangrijk beoordeeld. 

Over het algemeen wordt de nieuwsbrief door 

u zeer gewaardeerd. 

 

En ook voor de nieuwsbrief hebben meerdere 

lezers verklaard daar zelf ook bijdrage aan te 

willen leveren. 

 

Acties met betrekking tot de Nieuwsbrief 
De verklaring van verschillende lezers dat zij 

graag een artikel zouden willen schrijven of 

een artikel zouden willen vertalen voor de 

nieuwsbrief is voor ons zeer verheugend! 

Wanneer dat van de grond komt kunnen wij de 

nieuwsbrief vaker versturen.  In afwachting van 

deze ontwikkeling zullen wij de nieuwsbrief 

vooralsnog vier maal per jaar blijven versturen. 

 

In relatie hiermee willen wij nog een keer 

benadrukken dat alle lezers van harte 

uitgenodigd zijn om kopij aan te leveren voor 

de nieuwsbrief. Ons beleid hierin is dat wij wel 

kijken of kopij voldoet aan de doelstellingen 

van de stichting namelijk het ondersteunen en 

stimuleren van de studie van het Urantia Boek. 

Een tweede aandachtspunt hierbij is dat 

wanneer artikelen door anderen dan de leden 

van het bestuur worden geplaatst de inhoud 

van die artikelen volledig voor de 

verantwoordelijkheid van de auteur zijn en dat 

de beschreven meningen niet altijd hoeven 

overeen te komen met de mening van het 

bestuur.  

 

C) Conclusies met betrekking tot de 
leesgroepen 
Van de deelnemers aan de enquête nemen 39 

lezers ook deel aan een studiegroep. De 

ervaring van de lezers varieert van ruim 30 

jaar tot een half jaar. De meeste lezers geven 

aan dat voor het verwerken van de gelezen 

lessen het gesprek met andere lezers erg 

belangrijk is en dat men veel steun aan de 

leesgroep ondervindt. 

Een enkeling geeft aan, na jaren van studie te 

zijn gestopt met het Urantia Boek. 

 

Ook tijdens deze enquête komt weer de vraag 

van lezers uit het oosten en het noorden van het 

land of wij hen naar een leesgroep in de 

omgeving kunnen verwijzen. Bij ons zijn geen 

leesgroepen in die regio bekend, maar 

mochten die wel bestaan, dan vragen wij u om 

dat bij ons aan te geven, zodat wij nieuwe 

leden kunnen verwijzen naar leesgroepen. 

 

Acties met betrekking tot de leesgroepen 
De leesgroepen vormen ons inziens zeer 

cruciale plaatsen waar de studie van het 

Urantia Boek de meeste vrucht kan afwerpen. 

Het belang daarvan maakt dat wij onze 

inspanning dan ook vooral daarop willen 

richten. We gaan werken met een 

regioindeling, wij verwachten dat 

kleinschaligheid het makkelijker zal maken om 

contacten te leggen en ervaringen uit te 

wisselen. Wij stellen per regio een centrale 

aanspreekpersoon aan tot wie lezers zich 

kunnen richten met alle vragen die zij hebben 

over leesgroepen.  

De aanspreekpersonen en de bestuursleden 

zullen 4 maal per jaar bij elkaar komen om 

ervaring te bespreken met betrekking tot het 

begeleiden bij het opzetten van leesgroepen, 

de ontwikkeling van werkwijzen en de 

organisatie van bijvoorbeeld workshops. 

 

 

Het is niet noodzakelijk dat deze personen ook 

leesgroepen leiden. 

Bij voorkeur zien we dat elke regio 2 

aanspreekperonen heeft, zodat zij elkaar 

kunnen helpen en steunen. Deze functies moeten 

eigenlijk grotendeels nog worden ingevuld en 

we nodigen iedere lezer die het leuk lijkt om 

dit werk te doen, dan ook van harte uit om 

contact op te nemen met de stichting.  

Een paar namen zijn al bekend: 

Oproep voor aanmeld ing 
voor  de func t ie  van  
aanspreekpersoon in  de 
e igen  reg io .  
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1) Voor Limburg, het oosten van Noord Brabant 

en het oosten van België is dat Antonio Schefer; 

2) Voor Utrecht en Zuid-Holland is dat 

Samantha Nior; 

3) Voor Noord-Holland is dat Marcel 

Peereboom 

 

Voor de andere regio’s zijn nog geen 

kandidaten beschikbaar en zolang dat zo is 

kunt u zich wenden tot Karen Huigsloot. 

De gegevens van de contactpersonen zullen op 

de website worden vermeld. 

 

D) Conclusies met betrekking tot de St. 
Urantia Nederlandstalig 
 

Voor veel lezers zijn de stichting, haar 

doelstellingen en activiteiten niet duidelijk. 

Onze huidige informatievoorziening blijkt niet 

helder genoeg te zijn geweest. 

Praktisch alle lezers geven aan het wel heel 

belangrijk te vinden dat er een stichting is. De 

belangrijkste redenen daarvoor ziet men in: 

een aanspreekpunt en het leggen van 

verbindingen, het bekend maken van het 

Urantia Boek, het creëren van een 

saamhorigheidsgevoel en de ontwikkeling en 

ondersteuning van de dialoog en de studie van 

het Urantia Boek. Suggesties ter verbetering 

liggen op het terrein van de organisatie en 

begeleiding van de studiegroepen. Daarnaast 

zijn er veel bemoedigende woorden geweest 

over rustig en gestadig doorgaan met de 

ontwikkeling van de stichting en zaken niet te 

overhaasten. 

De jaarlijkste bijeenkomst wordt gewaardeerd 

en ook gezien als een activiteit van de stichting. 

 

Een enkeling geeft aan meer te verwachten 

met betrekking tot de bekendmaking en 

verspreiding van het Urantia Boek. Het is 

misschien goed hier alvast op te merken dat 

die activiteiten, net als vertalingen of nieuwe 

uitgaven, onder de verantwoordelijkheid van 

de Urantia Foundation in Chicago vallen. Hierin 

zal de stichting het beleid van de Foundation 

volgen en waar wij dat kunnen ondersteunen 

zullen wij dat zeker doen. 

 

D) Acties met betrekking tot de St. Urantia 
Nederlandstalig 
  

Wij hebben begrepen dat wij ons als stichting 

nog niet duidelijk hebben geprofileerd. Daar 

zullen wij iets aan gaan doen. Wij zullen dat 

voornamelijk doen door op de website en in de 

nieuwsbrieven daar meer aandacht aan te 

besteden. Een andere belangrijke actie die 

daarin kan helpen staat al bij het onderdeel 

leesgroepen beschreven en dat is de inrichting 

van regio’s in het Nederlandstalige gebied met 

regionale aanspreekpersonen. Hiermee zal het 

contact tussen de stichting en de lezers van het 

Urantia Boek verbeteren en kunnen wij elkaar 

ook beter leren kennen. 

 

En om daar alvast een aanzet toe te geven, 

wordt hier nog een keer vermeld dat de 

stichting 4 belangrijke activiteiten uitvoert: 

 

1. het steunen van de regionale 

aanspreekpersonen ten behoeve van de 

ondersteuning van de studie van het 

Urantia Boek; 

2. het onderhouden van de website; 

3. het schrijven van de nieuwsbrieven; 

4. de organisatie van de landelijke 

bijeenkomst. 
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LANDELIJKE BIJEENKOMST 21 AUGUSTUS 2009 

 
THEMA: GEESTELIJKE EENHEID 

 
 
Zoals u weet heeft de St. Urantia 

Nederlandstalig als doelstelling het stimuleren 

tot en ondersteunen van de studie van het 

Urantia Boek. Een van de activiteiten die wij 

hiertoe op ons hebben genomen is eenmaal per 

jaar de organisatie van een landelijke 

bijeenkomst. De datum voor die bijeenkomst 

hebben wij verbonden aan de geboortedag 

van Jezus, namelijk 21 augustus.  

 

Tot nu toe hebben wij deze dag 2 maal 

gehouden en dat was in het Onze Lieve Vrouw 

’t Heem in Amersfoort. Helaas is dit centrum 

niet meer beschikbaar, maar wij hebben een 

nieuw adres gezocht en gevonden, eveneens 

centraal in Nederland namelijk het Samaya in 

Werkhoven. 

 

Dit jaar hebben wij ons laten inspireren door 

de tekst uit verhandeling141, paragraaf 5, 

pagina 1591 uit het Urantia Boek.  

 

Eenheid in de Geest in tegenstelling tot 

eenheid van 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? 

Dit zijn lastige vragen, waar wij ook na met 

elkaar in gesprek te zijn, nog geen antwoorden 

op hebben gevonden. 

 

Dat maakt dat wij denken, dat die vraag bij 

meer lezers zal leven en daarom willen wij 

daar graag met u verder over doorpraten. 

 

En wanneer dit thema u aanspreekt en u 

daarover een bijdrage zou willen leveren aan 

deze dag, dan nodigen wij u van harte uit, 

hiertoe met ons contact op te nemen. Wij 

denken aan verschillende vormen voor een 

bijdrage die de verdieping van dit thema kan 

ondersteunen; een theoretische inleiding of het 

leiden van een workshop. 

 

Als u dit zou willen doen, neemt u dan contact 

met ons op of lever uw voorstel in vóór  1 
me i  2009.  Wij kunnen u ook helpen bij de 

uitwerking van uw ideeën. 

 

 

 

 

 

Oproep to t  een b i jdrage 
aan de b i jeenkomst  op 21 
augus tu s  2009 vóór  1  me i  
2009.  
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ALGEMEEN TOESTEMMINGSBELEID VOOR CITATEN 
 

 

Regelmatig ontvangen wij vragen over het 

gebruik van teksten en citaten, die afkomstig 

zijn uit het Urantia Boek. De Urantia Foundation 

heeft daar formeel beleid op geformuleerd en 

dit gepubliceerd op hun website. En omdat de 

vraag naar duidelijkheid daarover leeft heeft 

Henk Mylanus, verantwoordelijk voor o.a. het 

Urantia Boek in Nederland, dit beleid voor ons 

vertaald in onderstaande tekst. 

 

 

Urantia Foundation geeft aan iedereen 

toestemming om tot maximaal 25.000 woorden 

te citeren uit een vertaling, gepubliceerd door 

de Urantia Foundation van “The Urantia Book” 

voor elk educatief of commercieel werkstuk, 

onder de conditie dat: 

 

- De gebruikelijke academische verwijzing 

wordt gegeven naar “The Urantia Book”, daar, 

waar het wordt geciteerd. 

 

- De navolgende verklaring ten opzichte van 

het copyright op een prominente wijze 

zichtbaar is gemaakt in de eerste paar 

pagina’s van het werkstuk: 

 

“Dit werkstuk gebruikt citaten uit een door de 

Urantia Foundation uitgegeven vertaling van 

“The Urantia Book” in de _____________taal, 

©________Urantia Foundation; 533 Diversey 

Parkway ; Chicago, Illinois 60614, USA; 

+1(773)525-3319; http://www.urantia.org ; 

alle rechten voorbehouden.“ 

 

- De meningen uitgesproken in dit werkstuk zijn 

van die van de auteur zelf en 

vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de 

meningen van de Urantia Foundation of de bij 

haar aangesloten verenigingen. 

 

- Per woord geciteerd uit de betreffende 

vertaling van “The Urantia Book”, moet het 

werkstuk minstens één niet-geciteerd woord 

bevatten. 

 

- Het werkstuk mag niet meer dan een 

onafgebroken reeks van 5.000 woorden 

gebruiken uit de betreffende vertaling van 

“The Urantia Book”. Wanneer een 

onafgebroken reeks tot maximaal 5.000 

woorden wordt gebruikt uit de vertaling van 

“The Urantia Book”, dan moet de auteur 

andere geschreven teksten insluiten, voordat er 

additionele citaten mogen worden gebruikt uit 

dezelfde vertaling van “The Urantia Book”. 

 

- Het werkstuk mag geen delen van de tekst 

van de betreffende vertaling van “The Urantia 

Book”, die in het werkstuk voor citatie worden 

gebruikt,  herzien, veranderen of verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


