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Stichting Urantia Nederlandstalig 

www.urantia.nl 

        info@urantia.nl 

 

06 - 46410696 

URANTIA· 

       

 
 
 
 
 
Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen. 
 

 
 

 

 

Beste lezers van Het Urantia Boek, hier treft u 

weer een editie van de nieuwsbrief. Deze is iets 

later dan u van ons gewend bent en zal ook 

kleiner zijn. De gewoonlijke rubrieken komen in 

de volgende nieuwsbrief terug. In deze 

nieuwbrief vindt u meer informatie over de 

landelijke bijeenkomst op 21 augustus en een 

verslag over de voorzitster Samantha Nior 

 

Tenslotte willen wij u alvast een prachtige zomer 

toe wensen en hopen u 21 augustus weer te 

zien. 

 

Het Bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.urantia.nl/
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Verslag Samantha Nior 

 

 

 

Beste Lezers, 

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief heb 

aangekondigd ben ik geremigreerd naar 

Bretagne in Frankrijk. De redenen voor dit besluit 

zijn er meerdere geweest. Een belangrijke reden 

voor mij is een nieuwe weg in te slaan in mijn 

leven met nieuwe uitdagingen en betekenissen. 

Ik blijf in ieder geval tot einde dit jaar nog 

voorzitster, aangezien alles via de mail en 

telefoon te doen is en ik sowieso een aantal 

maal per jaar in Nederland ben.  

Ik blijf natuurlijk mijn uiterste best doen voor De 

Stichting en u, lezers. Het Urantia Boek is en blijft 

mijn motivatie en inspiratie.  

Over alle toekomende veranderingen zullen wij u 

natuurlijk op de hoogte houden. 

Hopend u 21 augustus te zien. 

 

Met warmte en liefde, 

Samantha Nior 
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Gedachtenrichters 

Het thema op 21 agustus 2012

  

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd 

aangekondigd organiseert de St. Urantia 

Nederlandstalig dit jaar voor de zesde keer 

de landelijke bijeenkomst voor lezers van Het 

Urantia Boek op 21 augustus. 

 

Het thema is dus ‘gedachtenrichters’ geworden. 

Wij benaderen verschillende lezers om vanuit 

diverse invalshoeken een relatie te leggen met 

dit thema in Het Urantia Boek en dat te delen 

met de deelnemers van de bijeenkomst op 21 

augustus. 

 

Dit jaar is de bijeenkomst op een andere locatie 

namelijk Antropia 'Cultuur- en Congrescentrum' 

Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA 

Driebergen (0343) 531818 www.antropia.nl 

Wij hebben gekozen voor een wat meer centraal 

en makkelijker te bereiken locatie. 

 

Eigen bijdrage ledendag 21 augustus 2012 een 

bericht van de penningmeester. 

De jaarlijkse ledendag wordt door alle 

aanwezigen altijd ervaren als inspirerend en leuk: 

met elkaar verkeren, praten over Het Urantia 

Boek en onderwerpen uit Het Boek, en dat ook 

nog in een mooie omgeving. 

Het bestuur hanteerde een eigen bijdrage van  

€ 55,- waarbij we nadrukkelijk aangaven, dat 

mensen met een smalle beurs altijd tegemoet 

werd gekomen. De laatste jaren heeft de 

stichting honderden euro’s toe moeten leggen 

op de kosten van deze dag. Dat komt omdat het 

huren van de zaal kostbaar is en het grootste 

deel van de eigen bijdrage eigenlijk al opgaat 

aan de lunch en de koffie en thee door de dag 

heen. Wij willen u daarom het volgende 

voorstellen: betaalt u naar eigen beurs en 

bereidwilligheid tussen de € 45,- en € 75,- voor  

 
 

deze dag. Het minimum van € 45,- zouden wij 

waarderen, het maximum maakt het voor ons 

draaglijker. Gelijk uzelf verkiest. Dit kunt u 

overmaken op rekeningnr: 78.14.78.189 tnv St. 

Urantia Nederlandstalig in Hilversum. En ons 

aanbod blijft staan, dat mensen met een smalle 

beurs even contact op moeten nemen met 

iemand van het bestuur. Daar komen wij wel uit. 

Dank voor uw bijdrage alvast. 

 

Samenvattend: 

Bijeenkomst: 21 augustus 2012 

Thema: Gedachtenrichters 

Locatie: Antropia 'Cultuur- en Congrescentrum' 

in Driebergen 

Tijdsduur: 10.00 tot 17.00 uur 

Kosten: € 45,- t/m € 75,- 

 

Begin augustus krijgt u van ons het definitieve 

programma toegestuurd. U kunt zich nu al wel 

opgeven bij info@urantia.nl of 06- 46410696 

 

http://www.antropia.nl/
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Retourticket 

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum ligt in het 

midden van Nederland naast NS station 

Driebergen/Zeist en is hierdoor uitstekend 

bereikbaar per trein.  

Wij willen bezoekers graag stimuleren om met de 

trein te komen en hebben om die reden een 

speciaal contract met de NS afgesloten. Dankzij 

deze samenwerking kunnen wij u retourtickets 

tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Voor 

slechts €17,25 kunnen wij een retourticket 

toesturen, ongeacht vanuit welke plaats in 

Nederland u ons wilt komen bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u hiervan gebruikt wenst te maken, 

verzoeken wij u €17,25 over te maken op 

rekeningnr. 21.21.94.577 (Triodos Bank) ten 

name van Facilitair Bedrijf Landgoed de Reehorst 

te Driebergen onder vermelding van het woord 

'retourticket'. Vergeet niet in de vermelding 

eveneens uw naam, adres, postcode en 

woonplaats te vermelden. Deze gegevens zijn 

belangrijk, omdat wij u anders niet de tickets 

kunnen toesturen. U krijgt de bestelde tickets 

vervolgens binnen vier werkdagen toegestuurd. 

Houd u er rekening mee dat u het totaalbedrag 

van de tickets maximaal zeven dagen na 

aanvraag overmaakt om te voorkomen dat uw 

bestelling wordt geannuleerd.  

Heeft u vragen over de bestelprocedure, stuur 
dan een mail naarreceptie@antropia.nl.  

mailto:receptie@antropia.nl

