Aan alle lezers van de Nieuwsbrief
Beste nieuwsbrief lezer uit Nederland of Vlaanderen,
We hopen dat men nog aan het genieten is van de laatste dagen van de zomervakantie of er in ieder geval
van genoten heeft tot nu, tijdens deze zeer warme zomer met tropische temperaturen. Morgen vieren we de
geboorte van Jezus van Nazareth hier op Urantia en ditmaal voor de 2029ste keer! Ter gelegenheid van deze
van speciale gebeurtenis voor Urantia en het gehele Lokale Universum Nebadon, citeren we graag ter
reflectie het volgende, uiteraard uit Het Urantia Boek :
122:8.1 (1351.5) Die hele nacht was Maria rusteloos, zodat ze geen van beiden veel slaap kregen. Tegen het
aanbreken van de dag waren de barensweeën duidelijk te constateren, en op het middaguur van 21 augustus,
7 v.Chr., beviel Maria van een zoon, bijgestaan door vriendelijke, hulpvaardige medereizigsters.
122:8.2 (1351.6) Op precies dezelfde wijze als alle baby’s vóór die tijd en daarna ter wereld zijn gekomen, werd
ook het beloofde kind geboren. Op de achtste dag werd hij naar Joods gebruik besneden en kreeg hij officieel
de naam Joshua (Jezus).

Over de stichting
De stichting is de 2de helft van 2022 verdergegaan met het voortzetten van het lanceren van haar projecten
en het uitvoeren van haar doelstellingen zoals beloofd en beschreven in onze eerdere nieuwsbrieven van dit
jaar. Hier een korte update over wat wij, samen met onze vrijwilligers, tot nu toe voor onze stichting gedaan
hebben en waarover u hier meer kunt lezen:
1.

Geboortedag van Jezus van Nazareth op 21 augustus 2022 organiseren op een centrale locatie in
Nederland.
2. Het aanbieden van SUN-Webinars via Zoom met een gekozen thema of via de internationale Urantia
organisaties.
3. Het updaten van de nieuwe website.
4. Het laten verschijnen van 4 keer per jaar een nieuwsbrief.
5. Het in kaart brengen van de huidige Nederlandstalige Urantia studiegroepen in Nederland en
Vlaanderen.
6. Teamversterking met vrijwilligers en coördinatoren.
Veel plezier met het lezen van deze uitgebreide nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig

Foto achterkant Fort Maarsseveen

Laatste update 21 augustus viering
Zoals eerder aangegeven in onze voorgaande nieuwsbrief gaan we een activiteit aanbieden in Utrecht en
om precies te zijn op Fort Maarsseveen te Maarssen. De 21 augustus viering ter gelegenheid van
de geboortedag van onze Meester van dit jaar zal een combinatie zijn van een binnen en buiten activiteit.
Om het zekere van het onzekere te nemen hebben we een kleine zaal gehuurd op Fort Maarsseveen en waar
we ook onze lunch gaan nuttigen mocht het weer toch nog gaan tegenzitten en een picknick niet mogelijk
gaat zijn. Tot nu ziet de weervoorspelling er goed uit en zal het morgen een goede dag worden voor
deze activiteit.
Het vaste programma zal van 12:00-18:30 plaatsvinden om iedereen door het hele land de kans te geven om
er vanaf het begin erbij te zijn, of om op tijd weer thuis te komen die dag.

Programma
Thema: De zelfschenkingen van Christus Michael
11:45
12:00
13:00
14:00
14:15
15:15
15:30
16:00
17:00
18:30

Welkom met drankje
1ste studiesessie (binnen)
Buiten picknick op het terrein (bij goed weer)
Ervaringen van Herman ten Bokkel Huinink (binnen)
2de studiesessie (binnen)
Pauze
Presentatie Marcel Peereboom (binnen)
3de studiesessie (Workshop)
Wandeling
Hapje eten

Manschappenruimte XVII
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Locatie
Fort Maarsseveen is een bijzondere plek met een grote historische waarde. Het is een inspirerende, levendige
en goed bezochte locatie waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Het fort dient als een (culturele
en creatieve) broed- en (sociale en lokale) ontmoetingsplaats en is perfect voor een activiteit zoals deze.
Met het openbaar is het fort goed bereikbaar, want het heeft een bushalte voor de deur: halte Wilgenplas. Er
rijden geen vaste lijnen, maar je kan een U-flex belbus voor Maarssen en Utrecht Noordwest bestellen;
40 minuten voor aankomst of vertrek. Je leest hoe dit werkt op de website van het OV.
Adres: Fort Maarsseveen - Herenweg 3 - 3602 AM - Maarssen

Ga naar routebeschrijving

Kosten
Om deel te nemen aan het programma vragen we 20 euro inschrijfgeld per persoon te betalen op locatie en
een eventuele vrijwillige bijdrage te doen na afloop van een geslaagde activiteit om toekomstige SUN
activiteiten te blijven organiseren.
Wat is inbegrepen:
• Welkomstdrankje
• Picknickpakket ter waarde van €12,50
• Studiemateriaal
• Toegang tot de studieruimte
Wat is niet inbegrepen:
• Hapje eten vanaf 18:30
• Extra consumpties (drankjes en/of hapjes)
• Vervoer naar en van Fort Maarsseveen

Drone boven Fort Maarsseveen

Registreer je vandaag!
Heb je interesse om alsnog deel te nemen aan deze speciale dag? Schrijf je nu in middels het invullen van het
registratieformulier door op deze link te klikken hier of via de volgende websitelink:
https://www.urantia.nl/Evenementen/Registratieformulier-21-augustus/
We bieden je nog een extra kans om je vandaag in te schrijven voor de laatste keer en dan kun je morgen nog
deelnemen aan onze activiteit! Zodra je inschrijving compleet is zullen we je contacteren om eventuele extra
vragen te stellen en om je nog wat laatste aanwijzingen te geven!

3

Michel en Denise Piers-Derieuw

SUN-Webinars
Michel en Denise Piers-Derieuw bieden aan Zoom Webinars te geven op woensdagavonden, 19:00 – 21:00. Na
hun PowerPointpresentatie is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, het stellen van
vragen, het geven van suggesties, enz. ...
De Webinars zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om de Urantiaboek leringen en haar
boodschap te gebruiken voor hun verdere spirituele ontwikkeling. Studenten die pas of al lang Het Urantia
Boek aan het lezen zijn, heten zij van harte welkom.

Thema’s Webinars
De 2 resterende Webinars voor 2022 gaan over de volgende onderwerpen:
•
•

Woensdag 21 september - De betrekking van Richters tot individuele stervelingen. (Verhandeling 110)
Woensdag 16 november - Het verschijnsel van de dood (Verhandeling 112 - hoofdstuk 3)

Al deze SUN-Webinars vinden plaats tussen 19:00 - 21:00. U kunt ze bijwonen door op deze link te klikken!

21 september SUN-Webinar
Datum: woensdag 21 september 2022
Tijdstip: 19:00 - 21:00

Thema: “De betrekking van Richters tot individuele stervelingen.” verhandeling 110
Waar: via Zoom
Directe Zoom link: klik hier
Zoom join ons link: https://zoom.us/join
Meeting ID: 961 5329 9348
Wachtwoord: 312384

Deze thematische studie behandelt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De Richters en de individuele stervelingen
De Gedachte-Richter, de loods aan boord
De samenwerking met de Richter
De bezigheden van de Richters
De ingeving
Predestinatie
Het geweten
Droomervaringen tijdens de slaap
De Richter, onze partner in het bereiken van de zeven psychische cirkels
Het komen tot onsterfelijkheid
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U kunt de Webinars bijwonen door op deze link te klikken!
Rest er nog tijd, vraagstelling is welkom.
Suggesties nemen wij met open armen aan en kunt u emaillen via: sunwebinarsMD@urantia.nl t.a.v.
Michel en Denise Piers-Derieuw.

3rd European Urantia Conference
Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de 3e Europese Urantia Conferentie die zal worden gehouden in
het Sol Torremolinos Resort, Málaga, Spanje van 20 t/m 23 oktober 2022. Asociación Urantia de
Espaňa (Spaanse Urantia Vereniging), Urantia Association International en het Europese Urantia Comité
heeft hard gewerkt om dit evenement in Zuid-Europa te creëren om onze Europese Urantia Gemeenschap
opnieuw te verenigen voor onze volgende Europese Urantia Conferentie. Onze laatste Europese Continentale
Conferentie was in Tallinn-Estland in het jaar 2019 en trok Urantiaboek studenten uit Europa en NoordAmerika aan, die aan dat evenement deelnamen.
Het doel van deze komende conferentie is om vragen te bespreken met Urantiaboek lezers die samenwerken
om verlichting te brengen op het Europese continent te midden van een materialistische, seculiere wereld.
Lezers van Het Urantia Boek van over de hele wereld zijn welkom om deel te nemen aan deze Continentale
Conferentie.

5

Over het thema
Volgens de Openbaarders: “195:6.4 (2076.9) Op het
moment dat dit geschreven wordt, is het ergste van het
materialistische tijdperk voorbij: de dageraad van een
beter begrip is reeds aangebroken;” en ”195:10.1 (2084.1)
Het Christendom heeft deze wereld werkelijk een grote
dienst bewezen, maar wat nu het meest nodig is, is
Jezus. De wereld heeft er behoefte aan Jezus opnieuw op
aarde te zien leven in de ervaring van uit de geest
geboren stervelingen die de Meester doeltreffend aan
alle mensen openbaren.” Maar hoe kunnen we het
materialisme achter ons laten en uit de geest geboren
worden? Hoe kunnen we ons geestelijk ontwikkelen?
Jezus zelf zei: "143:2.3 (1609.4) Voorwaar, voorwaar zeg ik jullie, hij die zichzelf beheerst is groter dan wie een
stad inneemt. Zelfbeheersing is de maatstok van ’s mensen morele natuur en de indicator van zijn geestelijke
ontwikkeling.”
Dan lijkt het leren van de kunst van zelfbeheersing fundamenteel voor vooruitgang, zowel moreel als
spiritueel. Om deze reden zullen we op de 3e Europese Urantia Conferentie de verschillende facetten
verkennen die voor ons het belangrijkst lijken om onszelf te besturen. Met die bedoeling is een reeks
workshops voorgesteld onder de gemeenschappelijke titel "The Route of Self-mastery".
Rekening houdend met de fysieke, mentale en spirituele delen van onszelf, hebben we de workshops
ontworpen met de bedoeling alle aspecten en hulpmiddelen te onderzoeken die ons in staat stellen om
onszelf onder de knie te krijgen.
Het doel van de workshops is fundamenteel praktisch, zodat in het begin een korte theoretische benadering
zal worden gemaakt. Daarna wordt een reeks groepsactiviteiten uitgevoerd waarbij de deelname van de
aanwezigen centraal staat. Het gaat over het delen van onze inspanningen om in alle aspecten te verbeteren
en de kunst van zelfbeheersing onder de knie te krijgen. Het idee is dat we van deze conferentie niet alleen de
goede momenten halen die we met andere lezers hebben beleefd, maar ook nieuwe tools en ideeën die ons
helpen in ons dagelijks leven.

Over de locatie
Sol Torremolinos Resort bestaat uit drie
hotels, allemaal gelegen aan het strand van
Bajondillo
in
de
historische
stad
Torremolinos-Málaga,
een
van
de
belangrijkste toeristische bestemmingen aan
de Costa del Sol.
Het Sol Torremolinos-complex ligt op slechts
12 kilometer van Málaga en is daarom de
perfecte setting om te genieten van een
onvergetelijke vakantie in Torremolinos als
gezin, als stel of met vrienden. Geniet het hele
jaar door van warm weer, een bruisend
nachtleven,
prachtige
stranden,
archeologische vindplaatsen, een heerlijke
keuken en "pescaíto frito" of historische
architectuur.
Voor meer informatie over deze conferentie ga naar de website van Urantia Association Internationaal:
https://urantia-association.org/3rd-european-urantia-conference-in-spain/
Voor registratie-gerelateerde vragen in het Nederlands e-mail: conferences@urantia-association.org
Belangrijke opmerking: De conferentie zal in het Engels en Spaans worden aangeboden en niet in de
Nederlandse taal. Wilt u de beste ervaring krijgen dan dient u op zijn minst de Engelse taal te beheersen!
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Door: Evangelia, Griekenland
Nieuwsbrief Urantia Foundation, maart 2022

Oia, Santorini, Greece

De onderzoekende Grieken:
Een kroniek van de Griekse vertaling van Het Urantia Boek
Griekenland is een van de landen die gezegend was met de aanwezigheid van Jezus hemzelf en later door zijn
apostelen. De “belangstellende Griekse niet-Joden” die Jezus wilde zien en het koninkrijk wilden betreden
binnengaan, waren getuige van de laatste toespraak van Jezus in de tempel. Omdat ze aanwezig waren
tijdens deze ongewone vergadering, hadden ze het voorrecht om door hem te worden onderricht tijdens de
gedenkwaardige tijd waarin hij “het einde van een dispensatie en het begin van een volgende.” bemerkte.
174:5.8 (1903.5 Velen van hen zouden “in Getsemane zijn toen de soldaten Jezus arresteerden en Judas hem
met een kus verraadde”. 190:4.1 (2033.4) Het was niet lang daarvoor dat Jezus Athene en zijn beroemde
Academie had bezocht en de zaden van redding had geplant, maar nu in Jeruzalem richtte hij zich tot de joden
en deze Grieken die hem zo hardnekkig zochten en verklaarde dat “het uur bijna gekomen is waarin de Zoon
des Mensen verheerlijkt zal worden.”

Instructiehandleiding voor de planeet

Ik "ontdekte" Het Urantia Boek ongeveer 10 jaar geleden via een vriend van een vriend, tijdens een
desoriënterende tijd van mijn leven. Ik had wat begeleiding nodig. Hij overhandigde me zijn exemplaar en
omdat ik meteen was aangetrokken, was het slechts een kwestie van dagen voordat ik het mijne bestelde. Als
ik één woord zou moeten gebruiken om te beschrijven wat ik tijdens die eerste lezing van het boek kreeg, zou
dat hoop zijn. Jarenlang heb ik tactvol een voorstel om de Griekse vertaling te herzien en af te werken
afgewezen. Ondanks al zijn onthullingen was dat boek soms moeilijk te begrijpen; hoe kon ik zo'n grote
verantwoordelijkheid op me nemen? De gedachte aan Jona, en zijn onwil om te handelen volgens de
instructies, kwamen vaak bij me op, dus het was een kwestie van tijd om het idee te accepteren om deel uit
te maken van de missie, wat een levens veranderend proces bleek te zijn. En stel je mijn verbazing voor toen
ik ontdekte dat Jezus zelf als vertaler optrad voor een aanzienlijk deel van zijn korte zelfschenking in het vlees.
Het heeft mijn doel zeker weer aangewakkerd!
De Griekse vertaling van Het Urantia Boek

Konstantinos Diamantopoulos, een Griekse zakenman die toen in het Verenigd Koninkrijk woonde, bracht Het
Urantia Boek naar Griekenland nadat hij in 1998 in Londen ermee was geïntroduceerd. Hij voelde de drang om
te handelen en na een bezoek aan de Urantia Foundation in Chicago nam hij de uitnodiging aan om de
vertegenwoordiger van de Foundation in Griekenland te worden. Hij hield een aanwezigheid in Athene voor
dat doel.
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In 2001 nam hij het initiatief om het project van de Griekse vertaling te starten, samen met een reeks
tijdschriftartikelen, lezingen en presentaties die een significante reactie van het publiek opriepen, ondanks
het feit dat Het Urantia Boek niet beschikbaar was in de Griekse taal. Onder zijn sponsoring slaagden vier
personen erin iets buitengewoons te bereiken: ze voltooiden de eerste versie in slechts een jaar.
Echter, om verschillende redenen, waaronder de verhuizing van dhr. Diamantopoulos terug naar Londen,
heeft de volgende stap — proeflezen — ons 21 jaar gekost tot nu toe en is nog steeds aan de gang, hopelijk
tot voltooiing komend. Als u vraagt "Wanneer?" Ik zal zeggen, in "Gods tijd." Een van de dingen die ik heb
geleerd tijdens het werken aan dit project is om geduldig te wachten tot mijn vragen zijn beantwoord — soms
een paar dagen later, soms een paar regels later.
Ik voel me zeer vereerd dat dit werk van liefde is toevertrouwd aan onze groep, waarvan ik een van ten minste
10 bijdragers ben. Mijn lange afstandsmedewerker in de Verenigde Staten, Emily Deam, heeft wortels in het
historische Mystras, Sparta — inderdaad het huis van de dapperen. Zij en ik hebben de afgelopen vier jaar op
afstand aan de herziening gewerkt. Concordantie (een term die overeenkomst aanduidt), diglossie
(verwijzend naar twee varianten van dezelfde taal), de stijldiversiteit van verschillende vertalers en de neiging
van Grieken om eindeloos over concepten te debatteren, zijn slechts enkele van onze uitdagingen.
Met alle geweldige steun van de Urantia Foundation (met speciale dank aan Tamara Strumfeld, Jay Peregrine
en Ashley Parratore voor hun hulp), en met Déjà Vu — een uitzonderlijk computer gebaseerd
vertaalhulpmiddel — tot onze beschikking, is ons spirituele kind op weg naar volwassenheid.

Kourion Agora, Cyprus

Een speciale vermelding verdient het eiland Cyprus, een land dat ook gezegend is door de aanwezigheid van
Jezus en zijn discipelen. Het is het enige andere land waar Grieks de officiële taal is en een bolwerk van de
Griekse cultuur ondanks grote tegenspoed. Een lezer uit ons prachtige zusterland, Christos Magides, die de
beweging van langdurige dienst is en een algemeen lid, speelde een sleutelrol in ons laatste project, de
vertaling van "A History of the Urantia Movement" door Dr. William S. Sadler. Het is nu beschikbaar op de
website van de Urantia Foundation, samen met meer inhoud in het Grieks. Hopelijk zal deze samenwerking
vruchten blijven afwerpen, misschien uitgebreid tot het werken aan het boek zelf, tijdens de volgende stap
van tekstgoedkeuring, voordat het wordt gepubliceerd.
Enkele interessante feiten over de Griekse taal

Hoewel we bekend staan als "De Grieken", heet ons land Ell′as, wij zijn ′Ellines, en onze taal wordt uitgesproken
als elini′ka. In de tijd van Jezus werd het overal in het gebied waar hij reisde en onderwees veel gesproken, het
equivalent van het huidige Engels. Jezus zelf sprak onder meer vloeiend Grieks. Grieks is een van de oudste
geschreven talen ter wereld, met gegevens die teruggaan tot 1400 voor Christus, en ons alfabet is al bijna
3000 jaar in gebruik. De internationale standaardtaalcode voor Grieks is [EL] en momenteel is het de
moedertaal van ongeveer 13,5 miljoen mensen.
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Een eerbetoon aan Dr. Marta Elders — Onze liefde voor een dame
Door Judy Van Cleave, secretaris, Urantia Foundation, Idaho, Verenigde Staten.
Nieuwsbrief Urantia Foundation juli 2022

Gelieve te genieten van het lezen van de volgende twee verhalen over hoe
Marta ons leven heeft beïnvloed.
Opmerking van de uitgever: Marta Elders was sinds 2008 lid van de
Uitgebreide Raad van Trustees van de Urantia Foundation. Daarnaast was
ze 12 jaar lang een integraal onderdeel van Urantia Book Internet School. Ze
is op 7 mei van dit jaar heen gegaan, en we missen haar allemaal!
Marta's eerste ontmoeting als Associate Trustee was in het Hotel Kyriad
Roissy Villepinte in de buurt van de luchthaven Charles de Gaulle in april
2008, lente in Parijs. Ze had gepland dat april 2022 haar laatste ontmoeting
en persoonlijk afscheid zou zijn, maar toen de tijd naderde, werd ze te zwak.
Judy Van Cleave

In 2014 hield ze een geweldige workshop over "De Ziel"
op 533. Ze co-faciliteerde in 2016 een 'Circle of Trust'
Retreat voor het uitgebreide bestuur. Ze was lid van het
team dat in april 2019 het fantastische Global Cultural
Symposium heeft gepland en gehouden en bleef zich
enthousiast inzetten voor het vergroten van het
culturele bewustzijn van ons bestuur.
Marta miste zelden of nooit een bestuursvergadering
en bracht haar wijze en zielvolle aanwezigheid naar
iedereen. Er waren vele keren dat haar helderheid van
denken en wijsheid ons gesprek in een nieuw,
verhelderend licht wierpen. Haar inzichten waren
geïnformeerd, ervaren en liefdevol — hartstochtelijk
toegewijd altijd aan het behoud van de missie, visie en
waarden die ons door de Openbaarders waren
toevertrouwd.

Marta Elders

Marta heeft de levens van haar medebestuursleden diep geraakt gedurende haar jaren van dienst bij Urantia
Foundation, haar waarde onder ons zo duidelijk gevoeld. Ik heb me altijd verzet om zonder haar te zijn. Ze
diende met ons tot ze deze wereld verliet en ze diende goed.
Marta was gracieus en warm, de belichaming van gemakkelijke, nonchalante elegantie en moeiteloze
schoonheid — dat wat ziel diep is. Lijkt dat overdreven? Het is niet de bedoeling; het beschrijft eenvoudig de
essentie van onze dame. En ze was — ze is — leuk, zo ontzettend leuk!
We deelden jaren van gelach en wijnproeverijen in de avonduren met de dames op de balkons op 533 na
onze lange vluchten en lange vergaderingen. Knijp me duizelig bij het voorrecht van dienstbaarheid en het
steeds weer samenkomen voor de vreugde van de blijvende vriendschap die het met zich meebrengt.
De mannen voegden zich zelfs af en toe bij ons. Later zouden we in ons bed glippen en zachtjes in de nacht
of in de vroege ochtenduren vertellen over ons leven, onze liefdes (moeders en grootmoeders, wij), onze
verliezen en ons werk samen en thuis. Het was magisch, betekenisvol, op zoveel manieren.
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Na onze laatste 533 vergadering in 2019 verloor Marta nogal
plotseling David, haar man en levenslange metgezel. In 2015 toen ik
Wayne verloor, wiens ze in Parijs had ontmoet en deugdelijk
overwon, sms'te ze me dagelijks met tedere bemoedigende woorden
en tijdige inzichten. Het verbaasde me toen, haar vaardigheid, haar
gave, om precies op het juiste moment de juiste snaar te raken.
Ter vergelijking: ik had haar weinig vaardigheid of expertise te
bieden. Ze leek veel beter uitgerust om gracieus de verandering van
haar wereld te accepteren toen ze David verloor.
Toen de realiteit tot me doordrong, aangezien ik intieme bekendheid
had met de weg van de weduwe, bleek mijn ervaring waardevol en
betekenisvol voor haar te zijn. Er is niets, zo lijkt het op, zoals een
gedeelde ervaring om ons begrip te verdiepen.
Dave Elders

Mijn blijvende klaagzang is dat ik nooit haar betoverende huisje in Connecticut heb kunnen bezoeken, zoals
ik zo graag had gewild, en ook niet de kans heb gehad om haar de knuffel te geven die ze toekwam. Wat een
vreugde zou het zijn geweest! Een die nu moet wachten op een verblijfplaats zonder dak rendez-vous.
Soms denk ik dat ik een keer te vaak heb gereageerd op de turquoise toilettas die ze meenam naar de
Foundation en op de vensterbank van onze badkamer zou zetten. Toen het daar was, wist ik dat zij er ook was.
Op een dag, een jaar of twee geleden, haalde ik een gewatteerde verzendzak uit mijn brievenbus. Ik opende
het en vond Marta's toilettas met een liefdesbriefje erin.

Marta's turquoise toilettas

In haar eigen woorden in 2014: "Mijn vreugde is zielswerk." Ongetwijfeld, Marta, is zielswerk wat je de
engelenvleugels heeft gebracht die je naar binnen en voorwaarts bezielden. Zeker, jij bent het levende
testament van die woorden.
We zullen je hevig missen. Er zijn de laatste tijd veel meer liefdes bij jou nu daar: ons verlies, hun winst. Het
brengt veel troost en vreugde om aan jou te denken daar, op rendez-vousen met hen.

****************************************************************************
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Door Judy Cosky, Urantia Book Internet School, Michigan, Verenigde Staten.
Schreef Marta: “Beste zielsreiziger,”
“Ik heb geen angst en voel alleen liefde, vertrouwen en diep te worden
vastgehouden door de Vader. Ik vertrouw op deze mooie, wijze, uitdagende en
altijd liefdevolle kans die geschonken is, en de gezegende kans om samen met
de Openbaarders op deze heilige reis te gaan.” Dit waren de laatste woorden die
onze dierbare Marta Elders geschreven heeft aan het wereldwijde bestuur van
Urantia Book Internet School (UBIS), slechts een paar dagen voordat ze van haar
sterfelijk lichaam overging naar haar nieuwe morontia-vorm op de glorieuze
woning-werelden. Marta heeft 12 jaar UBIS gediend met haar man Dave. Ze werd
benoemd tot voorzitter van de curriculumcommissie, waar ze hielp bij het
ontwikkelen van constructieve en essentiële wijzigingen in het curriculum plan
voor de school.

Judy Cosky

Gedurende vele jaren werkte ze nauw samen met Dave in de cursus beoordelingscommissie om de kwaliteit
van de cursussen in ontwikkeling te waarborgen. Toen Dave in december 2019 zijn overstap maakte naar de
woningwerelden, bleef Marta trouw in deze hoedanigheid dienen zonder een slag te missen. In de afgelopen
twee jaar was Marta een waardevol bijdragend lid van UBIS toen we ons educatieve bereik uitbreidde naar
nieuwe talen en landen. Marta belichaamde echt de essentie van de volgende verklaring van een Machtige
Boodschapper: 28:6.17 (316.4) “Dienstbetoon — meer dienstbetoon, toenemend dienstbetoon, moeilijk
dienstbetoon, avontuurlijk dienstbetoon, en ten slotte goddelijk, volmaakt dienstbetoon — is het doel van de
tijd en de bestemming van de ruimte.” Marta is een gracieuze, vrolijke en boeiende docent-facilitator geweest
en haar cursussen waren steevast tot de nok toe gevuld. Ze had de zeldzame gave om elke student zich
gekoesterd en gewaardeerd te laten voelen dat was de manier waarop ze liefdevol en vreugdevol omging met
elke persoon die ze tegenkwam.
Haar cursussen waren stimulerend, transformerend en leidden haar studenten naar verdere zielsgroei.
Selecties uit de krachtige cursussen die Marta door de jaren heen heeft gegeven, waren onder meer: “De ziel
— Een Nakomeling van Goddelijke Geest en Materiële Bewustzijn”, “De Bevestigingstoespraak: Een
Meesterlijke Levensfilosofie", en “Sterfelijke Bewustzijn — Genesis, Evolutie en Bestemming." Verschillende
van haar cursussen zijn vertaald voor gebruik in de Portugese branche. Marta's laatste cursus, “Leven na leven
— Wat is de volgende stap?” werd dit afgelopen trimester door haar verbazingwekkend gefaciliteerd terwijl
ze ziek was en de laatste medische behandelingen onderging.
Oude collega en UBIS Spaanse vestigingsdirecteur Olga Lopez deelde de volgende woorden: “Marta is niet
meer bij ons, maar ze laat een voorbeeld en inspiratie van het leven na. Ik zal me altijd haar
evenwichtigheid herinneren, de manier waarop ze probeerde standpunten te verzoenen zodat we ons
allemaal goed voelden bij de genomen beslissingen, hoe goed ze wist hoe we ons innerlijk moesten 'lezen'.
Voor mij is ze een van de meest inspirerende vrouwen die ik ooit heb ontmoet.”
Georges Michelson-Dupont, UBIS-trustee liaison, schreef het volgende eerbetoon: "Mijn relatie met Marta en
Dave is er altijd een geweest van broederschap, spirituele eenheid en een zekere tederheid waardoor ik zeg
dat we 'geestverwanten' zijn. Marta is een vrouw met overtuiging en karakter die met tact en vriendelijkheid
van zich laat horen. Ze schreef me dat ze haar laatste momenten op Urantia heeft doorgebracht in het volle
bewustzijn van de aanwezigheid en geestelijke steun van onze Universele Vader.” Hoewel we rouwen om het
verlies van onze zuster Marta, zijn we ook verheugd dat haar machtige ziel de eeuwigheid in is gebarsten met
al haar glorieuze gaven, talenten en spirituele vlinderschoonheid! Wat een enorm genoegen voor haar
engelenpaar en Gedachtenrichter om nu directer met Marta's verrukkelijke ziel te communiceren. En zo'n
troostrijke vreugde voor Marta's vrienden en familie om volledig te weten dat we op een dag opnieuw zij aan
zij zullen dienen wanneer we heen gaan naar de morontia-werelden, blijvend dienen en eeuwig de wil van
onze Paradijs-Vader doen.
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Doneren
Stichting Urantia Nederlandstalig is een organisatie van vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de
lezers van Het Urantia Boek . Ook onze stichting heeft financiële middelen nodig om haar activiteiten te
kunnen bekostigen. Daarom vragen wij u, indien u onze stichting een warm hart toedraagt, om een kleine
donatie.
U kunt uw donaties overmaken op: Rekeningnummer: NL82TRIO0781478189 (IBAN)/ BIC: TRIONL2U
Ten name van: Stichting Urantia Nederlandstalig
Alvast hartelijk dank voor uw donatie!
Heeft u vragen over doneren of wilt u zeker weten of u donatie goed is ontvangen stuur ons een bericht via
het contactformulier op onze website en kies het onderwerp doneren daarvoor!

Vrijwilligers gezocht
Stichting Urantia Nederlandstalig is op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken. Ben jij iemand die
zich geroepen voelt om hulp aan te bieden aan onze stichting, dan zoeken we jou! Wij zoeken op dit moment
vertalers/redacteuren voor artikelen en de correctie van grammatica. Mocht je andere ideeën hebben voor
bijdragen als vrijwilliger dan horen wij dit graag. Stuur een email naar info@urantia.nl en dan nemen we zo
spoedig mogelijk contact met u op! Alvast bedankt…
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Ter afsluiting

Tot slot willen we u allen bedanken voor het vertrouwen in onze stichting dat u de afgelopen maanden heeft
getoond via e-mails of doordat u dat heeft laten horen tijdens onze telefoongesprekken met jullie. Het sterkt
ons om verder te gaan op de weg, die we vanaf begin dit jaar zijn ingeslagen, voor de Urantianen in Nederland
en Vlaanderen. We zien de toekomst voor de stichting nog steeds met vertrouwen tegenmoet. Het huidige
bestuur hoopt dan ook de komende maanden dat meer Nederlandstalige Urantianen zich gaan toevoegen
aan onze stichting als vrijwilligers en/of aan het bestuur, als bestuursleden om de stichting sterker te maken
via goede samenwerking… De sleutelwoorden van de Urantia Association Internationaal zijn Teamwerk en
Dienstbaarheid (Teamwork and Service) en dat is wat wij ook nastreven als stichting zijnde. Door de handen
ineen te slaan kunnen we zoveel meer bereiken. Graag citeren we ter reflectie het volgende uiteraard uit Het
Urantia Boek , over dienstbaarheid en over wat onze Meester deed:
196:1.3 (2090.4) Het ‘volgen van Jezus’ betekent het persoonlijk delen van zijn religieuze geloofsvertrouwen
en het zich eigen maken van de geest van het leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mens dat de
Meester heeft geleefd. Een van de belangrijkste dingen in het leven van de mens is erachter te komen wat
Jezus geloofde, te ontdekken wat zijn idealen waren en te streven naar het bereiken van zijn verheven
levensdoel. Van alle menselijke kennis heeft het kennen van het religieuze leven van Jezus en hoe hij dit leefde,
de hoogste waarde.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Stichting Urantia Nederlandstalig
Website:
E-mail:
Het Urantia Boek aankopen:
Het Urantia Boek online lezen:

www.urantia.nl
info@urantia.nl
www.heturantiaboek.nl// www.heturantiaboek.be
www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig
Voorzitter
Secretaris

Antonio Schefer
Samantha Nior

info@urantia.nl
samantha@urantia.nl
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