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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief

 

Beste lezers van Het Urantia Boek, 

Zoals u de afgelopen maanden vernomen heeft, staan de activiteiten van Stichting Urantia 

Nederlandstalig momenteel op een laag pitje. Dit is een bewuste keuze zodat we eerst achter de 

schermen kunnen werken aan een oplossing voor de interne bestuursaangelegenheden. We willen 

u laten weten dat we alles in het werk stellen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

21 Augustus 2021 

Helaas zal dit jaar de geboortedag van Jezus niet in gezamenlijkheid gevierd worden zoals u 

gewend bent. Dit komt enerzijds door de gevolgen van COVID-19 en anderzijds door de 

ontwikkelingen binnen het bestuur van de stichting. Wel willen we u attenderen op een gezamenlijk 

initiatief van Urantia Foundation, Urantia Association en Urantia Fellowship. Zij werken momenteel 

samen aan een virtuele viering. Dit programma wordt vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd live 

uitgezonden vanuit Israël. Lees hier de aankondiging van dit evenement in de laatste nieuwsbrief 

(pagina 11) van Urantia Foundation. Meer informatie hierover zal nog verstrekt worden en kunt u 

vinden op de website van Urantia Foundation. 

Urantiathon – An Artistic 24-hour Urantiathon 

Zaterdag 7 augustus 2021 – start 2.00u am  

Sinds 2020 worden regelmatig 24-uurs evenementen georganiseerd waarbij een thema centraal 

staat. Tijdens deze evenementen kunnen lezers van Het Urantia Boek genieten van lezingen, 

workshops en contacten met lezers wereldwijd.  

 

Voor 7 augustus aanstaande staat alweer de vijfde Urantiathon gepland. In deze 24 uur kunt u 

genieten van kunst, muziek, schilderijen, video’s, gedichten en andere creatieve uitingen van 

lezers van Het Urantia Boek. Start zaterdag 7 augustus 2.00u am tot zondag 8 augustus 2.00u am. 

https://www.urantia.org/sites/default/files/docs/Foundation_2021_July_Newsletter.pdf
https://www.urantia.org/news/2021-06/jesus-birthday-global-celebration?term=gatherings
https://urantia-association.org/event/artistic-24-hour-urantiathon/
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Inspirations of the Urantia Revelation 

- Beauty, Art, Music, and Expressions of the Soul 

 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Urantia Association International.  

Ina Terra, Antonio Schefer, Hanno van der Plas en Areke van Tuijl

Stichting Urantia Nederlandstalig 

Website:    www.urantia.nl 

E-mail:    info@urantia.nl 

Het Urantia Boek online lezen: https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 

Het Urantia Boek aankopen: www.heturantaboek.nl / www.heturantiaboek.be 

Pinterest:    https://nl.pinterest.com/urantianederland  

De Urantia Community:  https://community.urantia.nl/login   
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