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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen,

Beste lezers van het Urantia Boek. Hierbij
ontvangt u de Nieuwsbrief van maart
2015. In deze Nieuwsbrief vindt u
informatie over diverse activiteiten die dit
jaar staan te gebeuren en bijzondere
artikelen welke geplaatst zijn op onze
website en voor de (verre) toekomst van
nut kunnen zijn voor degenen die het
Urantia Boek lezen/bestuderen.
Ook dit jaar wordt weer de landelijke
Urantia ontmoetingsdag georganiseerd,
en wel op 21 augustus aanstaande in de
prachtige locatie Groot Kievitsdal te Baarn.
U vindt hierover uitgebreide informatie in
de Nieuwsbrief. We hopen dat we óók dit
jaar weer mogen rekenen op een groeiend
aantal gasten.
Met genoegen zien we terug op een
geslaagde bijeenkomst van studie en
ontmoeting in Galerie de Molen in
Wassenaar op zondag 8 februari jl. Een
initiatief dat voor herhaling vatbaar is.
Van 30 juli tot en met 2 augustus 2015
wordt in Quebec in Canada de
Internationale Conferentie van de UAI
georganiseerd. In deze Nieuwsbrief vindt u
volop informatie voor het bezoeken van
deze grote internationale gebeurtenis.
Hopelijk zullen lezers vanuit Nederland in

de gelegenheid zijn dit grote evenement
te bezoeken.
Van Bert Volkers uit Middelburg ontvingen
we een tweetal bijzondere en waardevolle
vertalingen van artikelen die op onze
website zijn geplaatst en tot steun kunnen
zijn voor toekomstige lezers en studenten
van het Urantia Boek. Het betreft hier een
artikel van Jeffrey Wattles: ‘What is the
New Philosophy of Living Project’ en een
vertaling van de “64 Originele Concepten
in het Urantia Boek” die een onderdeel
zijn van Dr. William S. Sadler’s
“Consideration of Some Critisism of The
Urantia Book”. We zijn Bert erg dankbaar
voor het vertalen van deze artikelen.
“Erkenning van de positie van de vrouw” is
het onderwerp van de bijdrage van Frank
van Rooij aan deze Nieuwsbrief. “In één
generatie verhief Jezus vrouwen uit de
oneerbiedige veronachtzaming en het
slaafse eentonige werk waaraan zij in alle
eeuwen blootgesteld waren geweest …”
De Urantia Foundation geeft eens per
kwartaal een nieuwsbrief uit. (Urantia
Foundation News Online). Vanaf nu is
deze ook in het Nederlands beschikbaar.
Uw kunt hem lezen door bijgaande link
hier aan te klikken.
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Ook is de bijdrage van Martin Hoogervorst
de moeite van het lezen waard: “Hoe ik
aan het Urantia Boek ben gekomen”.
Martin verhaalt hoe hij uit onverwachte
hoek uiteindelijk het Urantia Boek kreeg
aangereikt en wat het met hem heeft
gedaan. Ook het afsluitend gedicht is van
Martin.

Ik wens u veel leesplezier.
Jaap Terra
(voorzitter St. Urantia Nederlandstalig)
 : info@urantia.nl
 : 06-25468368

Uitnodiging voor de Urantia ontmoetingsdag

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting
Urantia Nederlandstalig u uit aanwezig te
zijn op de jaarlijkse ontmoetingsdag op
vrijdag 21 augustus 2015.
Als thema voor deze dag is gekozen:
“Morontia”. Een aantal sprekers zal dit
thema met een korte inleiding vanuit
verschillende invalshoeken toelichten,
waarna er voldoende tijd zal zijn voor het
stellen van vragen en persoonlijke
ontmoeting.
Zodra er meer informatie is wordt dit op
onze website: www.urantia.nl bekend
gemaakt.

Kievitsdal te Baarn. Een prachtige locatie
met alle gewenste faciliteiten. Het bestuur
hanteert een eigen bijdrage van € 55,00
en hoopt met dit bedrag zoveel mogelijk
lezers in de gelegenheid te stellen deze
dag te kunnen bezoeken. Alle consumpties
en de lunch zijn hierbij inbegrepen. Een
vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk
altijd welkom. Voor degenen waarvoor het
deelnamebedrag een beletsel is, gelieve
contact met ons op te nemen via
info@urantia.nl In overleg kan een
tegemoetkoming worden afgesproken.
Deelname uitsluitend via overboeking op
rekeningnummer: NL82 TRIO 0781 4781
89 t.n.v. Stichting Urantia Nederlandstalig
(Triodos bank) o.v.v. 21 augustus 2015.

Deelname en kosten
De Urantia ontmoetingsdag wordt net als
vorig jaar georganiseerd in Groots
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U kunt zich alvast opgeven via:
info@urantia.nl of telefonisch:
06-25468368. Na ontvangst van de
betaling sturen wij u per email een
bevestiging van uw inschrijving.

Wij hopen dat óók deze dag voor u weer
een gelegenheid mag zijn voor
persoonlijke ontmoeting met andere
lezers en dat de inhoud van het
dagprogramma u zal aanspreken en
inspireren.

Samenvattend:
Datum:
Thema:
Locatie:
Website:
Tijdsduur:
Kosten:

Vrijdag 21 augustus 2015
“Morontia”
Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19 377 KB te Baarn
www.grootkievitsdal.nl

Ontvangst vanaf 10.00 uur tot ± 17.30
€ 55,00 over te maken op NL82 TRIO 0781 4781 89 (Triodos bank)
t.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig o.v.v. 21 augustus 2015

(Wijzigingen voorbehouden)
Tot ziens op 21 augustus.
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Urantia bijeenkomst in Galerie de Molen

Op zondag 8 februari is een bijeenkomst
geweest van lezers van het Urantia Boek
in Galerie de Molen in Wassenaar. Het
initiatief voor deze bijeenkomst is
genomen door Ria Sprenger die bij haar
thuis aan diverse studiegroepen een
gastvrij onderdak verleent. Deze
bijeenkomst werd van harte ondersteund
door het bestuur van de Stichting Urantia
Nederlandstalig. Gastspreker op deze
ochtend was Karen Huigsloot die aan de
hand van een overzichtelijk schema uitleg
gaf over enige complexe begrippen die
met name in het voorwoord van het

Urantia Boek voorkomen. Ongeveer 25
personen woonden deze interessante
bijeenkomst bij. Na de lezing van Karen
was er volop gelegenheid tot het stellen
van vragen en persoonlijke ontmoeting.
De aanwezigen gaven te kennen het fijn te
vinden óók andere lezers van het Urantia
Boek zo nu en dan te kunnen ontmoeten.
Sommigen hadden er een verre reis voor
over om deze ochtend aanwezig te
kunnen zijn. Een initiatief dat zeker voor
herhaling vatbaar is. Met dank aan Ria
Sprenger en Karen Huigsloot.
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UAI: Internationale Conferentie in Canada

Van 30 juli tot 2 augustus wordt in Quebec
(Canada) een Internationale Urantia
Conferentie georganiseerd. U wordt
hierbij van harte uitgenodigd om deze
bijzondere gebeurtenis bij te wonen.
Deze bijeenkomst biedt ongekende
mogelijkheden van sociale interactie en
innerlijke groei, terwijl het tevens een
(h)echte broederschap met aanwezigen
van andere culturen zal bevorderen.
De Conferentie zal zich richten op één van
de belangrijkste leringen uit het Urantia
Boek: De opvoeding van het gezin en de
samenleving. Velen van ons zijn op zoek
naar mogelijkheden om geavanceerde
technieken te delen met onze kinderen,
familie en vrienden.
De bijeenkomsten en workshops zullen
ook inzicht bieden om kinderen te helpen
in hun relatie met God de Vader en hoe
volwassenen en grootouders hierbij
kunnen helpen en deel kunnen uitmaken
van dit progressieve proces.
Mocht u interesse hebben deze
Internationale Conferentie van de UAI te
bezoeken, dan kunt u nadere informatie
verkrijgen via deze link.

Afvaardiging UAI
Per 1 januari 2015 zijn er een aantal leden
van de International Service Board van de
UAI herbenoemd en een aantal nieuwe
leden benoemd.
Antonio Schefer uit Heerlen is gekozen en
benoemd als Conference Chair van ‘the
International Service Board’ van de UAI.
(ISB) Antonio Schefer is verantwoordelijk
voor organisatie van de Internationale
Conferentie in Canada, zowel voor
toekomstige conferenties waar ook ter
wereld. Het bestuur van de Stichting
Urantia Nederlandstalig is erg blij met
deze benoeming en wenst Antonio veel
succes.
Mocht u willen deelnemen aan de UAI
Internationale Conferentie in Canada, dan
heeft u de mogelijkheid meer informatie
in te winnen via Antonio Schefer, email:
conference@triniteit.org
Klik op de link voor meer informatie m.b.t.
de structuur en leden van the
International Service Board.
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Erkenning van de positie van de vrouw, het wordt tijd, want Michael
was er al mee bezig

Op de mooie bijeenkomst van de ledendag
op 21 augustus 2014 was er toch een
stemmetje in mijn hart, dat zei: “het is
toch wel opvallend: allemaal mannen die
lezingen houden. Waar blijven de
vrouwen? Zouden ze andere verhalen
houden over het Urantiaboek, er andere
zaken uithalen? Zouden ze gloedvolle
verhalen uit de dagelijkse praktijk
vertellen, waar je als mens wat mee kunt
in het dagelijkse leven?”
Sorry, ik dacht het echt.
Wat is dat toch met mij, waarom dacht ik
dat?

Als ik met mensen praat over spiritualiteit,
over de zin van het leven, over hoe je
verder komt in het leven, valt het me op,
dat vaak mannen er anders mee omgaan,
ze hebben een heel verhaal. Maar het lijkt
dikwijls zo theoretisch, doen ze er wat
mee in hun eigen leven, denk ik dan.
En als ik met vrouwen praat, dan lijkt het
of ze minder hoogdravend zijn, meer
bescheiden, maar als ze een inzicht
verkondigen, dan leven ze er zelf ook naar,
alsof ze het doorleefd hebben en zich
gewoon beperken tot hun eigen realiteit.
Ben ik aan het generaliseren?

Ik kom uit een groot gezin, met meer
zussen dan broers, en met mijn moeder
zijn het sterke onafhankelijke vrouwen.

Ja, zeer, en excuses daarvoor, ik ken heel
gevoelsmatig levende mannen, die ook
leven naar wat ze zeggen.

Ik heb altijd gewerkt in het onderwijs, in
zorg en in welzijn, waar voornamelijk
vrouwen werken, het zijn veelal sterke
onafhankelijke vrouwen.

En ik ken heel verstandelijk pratende
vrouwen, die ook een beetje staan te
theoretiseren.

Op de ledendag sprak ik vrouwen, die best
een lezing wilden houden, maar nooit
gevraagd zijn, het leken me sterke
onafhankelijke vrouwen.

Dus ik bedenk, dat ik voor de nuance toch
maar even terug moet naar de basis van
onze Urantia gemeenschap en sla dus het
Urantia Boek open.
Ik lees in Verhandeling 149, § 2. Pagina
1671:
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‘Het verbazingwekkende en meest
revolutionaire kenmerk van Michaels
zending op aarde was zijn houding
tegenover vrouwen. In een tijd en
generatie toen een man zelfs zijn eigen
vrouw niet hoorde te groeten in het
openbaar, durfde Jezus op zijn derde tocht
door Galilea vrouwen mee te nemen om
het evangelie te onderrichten. En hij had
de volmaakte moed om dit te doen
ondanks het rabbijnse onderricht dat
verklaarde dat het ‘beter was de woorden
der wet te verbranden dan deze tot
vrouwen te spreken.
In één generatie verhief Jezus vrouwen uit
de oneerbiedige veronachtzaming en het
slaafse eentonige werk waaraan zij in alle
eeuwen blootgesteld waren geweest’…
Ik lees deze alinea met nieuwe ogen en
ben blij verrast. Jezus nam vrouwen mee
om het evangelie te onderrichten. Zo
simpel was dat.

mannen en vrouwen een gelijkwaardige
positie te geven. En misschien
correspondeert dit dan wel tegelijkertijd
met de tijd om ratio en gevoel onderling
meer met elkaar te laten harmoniëren.
Vele regels en bepalingen die door
evolutie zijn ontstaan met daardoor
verschillende rechten voor mannen en
vrouwen hebben nu hun tijd tegen.
U mag dit natuurlijk in deze tijd helemaal
voor uzelf invullen.
En daar was de bijeenkomst in de galerie
in Wassenaar.
En daar stond een vrouw een heel
theoretisch verhaal te houden over het
Absolute, nota bene gekwalificeerd en
ongekwalificeerd. Ik heb er nooit een bal
van begrepen.
En ineens begreep ik alles wat beter.

En twee duizend jaar later pas begint de
trend een beetje door te zetten.

Vanuit mijn immense behoefte om iets te
doen in mijn eigen leven met het boek,
pleit ik daarom in onze Urantia
gemeenschap voor meer bijdragen en
lezingen door vrouwen.

Gods molens malen langzaam.

Dat lijkt mij wel wat.

De vraag die wel bij mij opkomt is: “Is
Jezus hierin bewust confronterend
geweest of heeft hij deze vraag van
gelijkheid op zo’n bijzondere manier in het
hart van zijn toehoorders gelegd, dat een
deel van de mensen het tot zich kon
nemen?”

Urantianessen, staat op en laat u horen.

Hij heeft een trend gezet in een
patriarchale tijd.

En sorry, dat ik dit als man zeg, maar ik
ben wel gevoelsmatig levend, dus dan
weet u uit welke hoek de wind waait .
Frank van Rooij

In ieder geval is het nu na 2000 jaar tijd
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What is the New Philosophy of Living Project?

Jeffrey Wattles

Ter inleiding:
“De religieuze uitdaging van deze eeuw gaat de vérziende en vooruitziende
mannen en vrouwen met geestelijk inzicht aan, die een nieuwe, aantrekkelijke
levensfilosofie zullen durven construeren op basis van de uitgebreide,
voortreffelijk geïntegreerde opvattingen van kosmische waarheid, universumschoonheid en goddelijke goedheid. Zulk een nieuwe, rechtvaardige visie op de
ethiek zal al wat goed is in het denken van de mens aantrekken en zal het beste in
de menselijke ziel tevoorschijn roepen. Waarheid, schoonheid en goedheid zijn
goddelijke realiteiten, en naarmate de mens opklimt langs de trappen van
geestelijk leven worden deze allerhoogste kwaliteiten van de Eeuwige steeds
meer gecoördineerd en verenigd in God, die liefde is”. (43:4)
Bovenstaande tekst uit het Urantia
Boek die u óók als openingstekst op de
Home-pagina van onze website vindt is
de inspiratiebron geweest voor
Professor Jeffrey Wattles tot het
schrijven van zijn artikel:
What is the New Philosophy of Living
Project?
Jeffrey Wattles is emeritus professor
van de Kent State University in Ohio
(America). Tijdens zijn actieve
loopbaan gaf hij college in het
“Department of Philosophy” en hij
heeft vele jaren studie gemaakt van
het Urantia Boek . Hij schreef
interessante boeken en artikelen zoals

het boek “ The Golden Rule”. Nu
Jeffrey Wattles gepensioneerd is
besteedt hij veel tijd aan het schrijven
van artikelen over” Waarheid –
Schoonheid en Goedheid”.
What is the New Philosophy of Living
Project is vertaald door Bert Volkers.
De Engels/Nederlandse vertaling van
dit “tijdloze” artikel zal mogelijk tot in
de verre toekomst kunnen bijdragen
als welkome hulp bij de studie van
toekomstige generaties lezers van het
Urantia Boek. Via deze link opent u dit
artikel op onze website.
Jaap Terra
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64 Originele Concepten in het Urantia Boek

Omslag van het Urantia Boek naar ontwerp van Gary Tonge

Waarin onderscheidt het Urantia Boek
zich?
Door: Dr. William S. Sadler
Dr. William S. Sadler (1875-1969) was een
belangrijk lid van het Forum dat betrokken
was bij het tot stand komen van de
Urantia Verhandelingen, samengevat in
het Urantia Boek. U kunt op onze website
(www.urantia.nl) hierover volop informatie
inwinnen.
Hij is ook de auteur van diverse
interessante artikelen, waaronder “ The
Consideration of Some Critisisms of The
Urantia Book”. Dit zeer uitgebreide werk
van Dr. William S. Sadler kunt u vinden op
de link: http://urantiabook.org/archive/history/sadcrit.htm

Het laatste deel van deze 18 documenten
tellende concepten betreft 64 concepten

en doctrines die nieuw en origineel
gepresenteerd zijn in het Urantia Boek.
Hierbij moet óók niet worden vergeten de
meer dan honderd extra verhalen die
uitbreiding, versterking en verduidelijking
van de bestaande kennis
vertegenwoordigen.
Bert Volkers heeft deze 64 originele
concepten in het Nederlands vertaald en
deze zijn geplaatst op onze website. We
hopen dat u als lezer van het Urantia Boek
hier veel profijt van zult hebben. Het
bestuur is Bert Volkers erkentelijk voor het
vertalen van deze concepten.
Over de 64 Originele Concepten in het
Urantia Boek kunt u hier meer lezen.
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Hoe ik aan het Urantia Boek gekomen ben.

Ik zou het natuurlijk heel kort kunnen
maken door me te beperken tot hoe dat
ging. Letterlijk en zakelijk, maar ik denk
niet dat dit de bedoeling van dit artikel is.
Daarom zal ik proberen te vertellen hoe
dat zich zo heeft ontwikkeld. Vanaf de
jaren zeventig begon ik me te interesseren
voor zaken als het Humanistisch verbond
en de Vrijdenkers. Ik kon het nog niet
helemaal bevatten, maar de teksten die ik
in die tijd op de televisie hoorde, die
gesproken werden door mensen van deze
bewegingen, spraken mij zeer aan.
Ergens ‘voelde’ ik de “waarde-heid” ervan.
Dit is niet een bestaand Nederlands woord
maar hier klopt het wel voor mij. Ik voelde
de waarheid en de waarde van wat gezegd
werd, ook al begreep ik het nog niet
allemaal. In die tijd begon ik ook Multatuli
te lezen. Filosofen zoals Plato, Cicero,
Schopenhauer, Witgenstijn, en nog een
aantal. Er ging een wereld voor me open.
Dit was nog eens wat anders dan hetgeen
ik vanuit het Katholieke geloof had mee
gekregen.

Hierna volgden jaren van studeren. Eerst
moest ik de avond MAVO doen want ik
wilde verpleegkundige worden. Tot mijn
29e had ik alleen nog lagere school gehad
en ik was vanaf mijn 14e jaar gaan
werken. In die tijd was er nog geen
leerplicht tot 18 jaar. Na drie jaar had ik
mijn diploma gehaald - met een
voldoende gemiddelde - om de opleiding
tot verpleegkundige te mogen doen. In het
eerste jaar in het ziekenhuis ontmoette ik
een collega die mij kennis liet maken met
Krishnamurti. Een Indiase psycholoog. Het
boek; “Verandering dringende noodzaak”
heb ik vijf keer gelezen want ik moest en
zou het begrijpen en ik wilde wel
veranderen. Die zucht naar de waarheid of dat van waarde is - heeft mij altijd naar
dergelijke boeken gedreven.
Na het behalen van mijn diploma
verpleegkunde ben ik aan het
Humanistisch Opleidings Instituut gaan
studeren want ik wilde Humanistisch
Raadsman worden. In het studiepakket zat
het boek; “Mens worden” van Carl Rogers.
De inhoud heeft mij toen ook direct
gegrepen. Dat wilde ik ook wel; mens
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worden. Na anderhalf jaar ben ik met deze
studie gestopt. Het voelde voor mij te
rationeel allemaal.
Daarna, eind jaren tachtig, heb ik een
opleiding Polariteitstherapeut gevolgd.
Een alternatieve therapie op basis van
massage. Ik voelde me daar als een “baby
in warm badwater”. Helemaal veilig thuis.
Daar kwam ik in aanraking met boeken als
; “Je kunt je leven helen” van Louise Hay.
Oók die heb ik versleten. Het boek dan wel
te verstaan. Weer later heb ik de opleiding
‘Voice Dialogue’ gedaan aan het Instituut
voor Transformatie Psychologie. Ik maakte
kennis met de leerstof uit de boeken;
“Thuiskomen bij jezelf” – “Thuiskomen bij
elkaar” - “De innerlijke criticus
ontmaskerd” en dergelijke. Weer zaken
die met groei en ontwikkeling te maken
hadden.
Een aantal jaren geleden zat ik niet zo
lekker in mijn vel en ben ik naar een
counselor gegaan voor een aantal sessies.
In een van deze sessie kwam het hier
voorafgaande aan de orde. Die counselor
zei; “als je zo van zulke boeken houdt en je
houdt van groeien en ontwikkelen, dan
heb ik hier misschien iets voor je“ en hij
liep naar zijn boekenkast en haalde er een
donkerblauw boek uit en gaf het aan me.
Dit was de eerste keer dat ik het Boek der

boeken in mijn handen hield en ik voelde
dat het iets kostbaars was hetgeen hij mij
aanreikte. Het was de Engelse versie. Ik
sloeg het heel voorzichtig open en liet
mijn ogen dwalen over de inhoudsopgave.
Het eerst wat mij trof was de verhandeling
over energie, bewustzijn en materie en de
Hemelse Kunstenaars. Niet lang daarna
heb ik het boek toen aangeschaft. Al
lezende maakte ik aantekeningen van
passages die mij raakten. Veelal was dat
een ontroering en een blijdschap die ik
ervoer als ik de waarheid en de waarde
ervan voelde.
Nu, na ik geloof een jaar of vier, heb ik het
boek 1 x helemaal gelezen. Het heeft me
vooral leren vergeven. Mezelf en anderen,
waardoor er meer vrede en blijdschap in
mijn dagelijks leven is gekomen. En de
waarden in mijn leven zijn steeds minder
van materiële aard geworden.
Wil ik ook niet onvermeld laten dat ik in
de tussentijd bezig ben geweest met de
boeken van Eckhard Tolle. “De kracht van
het nu” onder anderen. En boeken over
“High sensitive persons” en hoog
gevoelige mensen.
En nu wil ik als God worden. Nog een
mooie weg te gaan.
Martin Hogervorst
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Afsluitend gedicht

Letters zonder woorden hebben geen zin
Vol zinnen staat Het Boek
Mijn ogen lezen en zien
Alsof ik iets kostbaars zoek
De woorden en zinnen verhullen niets
Maar mijn kijken naar ontmantelt
Niets komt uit het niet iets
Mijn bewust – ZIJN is gekanteld
Ik voel de waarheid en de waarde
Het staat er allemaal in
Het Boek der boeken op deze aarde
Met letters en woorden en heel veel zin.

Martin Hogervorst
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