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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief 

Beste lezers, 

Graag had ik jullie persoonlijk ontmoet op 21 augustus maar helaas hebben we vanwege het 

coronavirus dit jaarlijkse evenement moeten afzeggen. Het besluit om de landelijke Urantia dag in 

Kievitsdal niet door te laten gaan heeft ons wel aangespoord vaart te maken met het bouwen van 

een nieuwe website en een besloten online community waar we elkaar kunnen ontmoeten en 

samen kunnen studeren. Deze nieuwe website en community willen we graag op 21 augustus aan 

jullie presenteren via een digitale bijeenkomst via Zoom. Het programma hiervoor vindt u 

verderop.  

Voorts heeft er een verandering in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Na meer dan 

tien jaar werkzaam te zijn geweest voor de stichting nemen we afscheid van Marcel Peereboom. 

Marcel heeft veel voor de stichting betekend en vooral voor het opzetten en onderhouden van de 

website. Na het vertrek van Jaap Terra als voorzitter, heeft Marcel het vlammetje van de stichting 

brandend gehouden en lopende zaken voor zijn rekening genomen. Naast het werk voor de 

stichting is Marcel sinds 2018 ook werkzaam voor de Urantia Foundation, waar hij verantwoordelijk 

is voor Multilanguage Book, waarbij Het Urantia Boek in meerdere talen tegelijk te lezen is. Marcel 

zal zich vanaf nu vooral toeleggen op zijn belangrijke taak bij de Urantia Foundation. Wij zijn 

Marcel zeer dankbaar en wensen hem succes met zijn werk voor de Urantia Foundation. En zoals 

Marcel het zelf in zijn afscheidsbrief aan u verwoordt: “Het is geen vaarwel, maar een tot ziens”.  

Het bestuur heeft na het afscheid van Marcel een nieuw bestuurslid welkom mogen heten, Antonio 

Schefer. Voor velen al een bekend gezicht vanwege zijn bijdrage aan de organisatie van de 10e 

Internationale Conferentie in Noordwijkerhout. Wij zijn Antonio zeer dankbaar voor zijn 

bereidwilligheid om taken op te pakken voor de stichting. Antonio heeft vele contacten wereldwijd 

en heeft veel betekend bij de organisatie van talloze conferenties wereldwijd. Verderop in deze 

nieuwsbrief zal Antonio zich zelf aan jullie voorstellen. 

Nu ik als voorzitter uit de startblokken ben, kijk ik ernaar uit om op 21 augustus digitaal samen te 

komen om te vieren dat Michael als Jezus Op Urantia is geboren. Ook willen we onszelf voorstellen 

en de plannen voor 2020/2021 aan u presenteren. Wij hopen op uw betrokkenheid en dat u hier 

een onderdeel van wilt zijn. De Urantia gemeenschap dat zijn wij met zijn allen. Ik ervaar het als 

een voorrecht dit werk te mogen doen en bid voor leiding en zegening, voor ons als bestuur maar 

ook voor u allen. 

Ik wens iedereen een pad van waarheid, schoonheid en goedheid. 

 

Areke van Tuijl 

Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig 
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Bestuursaangelegenheden 

 

Geen “vaarwel” maar een “tot ziens” 

Beste nieuwsbrieflezers, 

Met de komst, eerder dit jaar, van twee nieuwe bestuursleden bij Stichting Urantia Nederlandstalig 

(SUN) is de stichting weer op volle sterkte. En met een nieuw bestuur is er ook een nieuwe wind 

gaan waaien. Ik neem aan dat u hierover meer zult lezen in deze nieuwsbrief. 

Inmiddels heb ik meer dan een decennium lang naar beste eer en geweten geprobeerd de leer van 

Het Urantia Boek in het algemeen, en de stichting in het bijzonder, op een hoger plan te brengen. 

Hierbij is mijn aandacht na de 10de  internationale conferentie, die wij in 2018 hadden 

georganiseerd, langzamerhand meer en meer gaan verschuiven naar het werk dat ik inmiddels 

voor de Urantia Foundation mag doen. De meest zichtbare spin-off hiervan is het MultiLanguage 

Book. 

Dit constateerden ook mijn medebestuurders. Daarom is er onlangs, in goed gezamenlijk overleg, 

besloten dat ik mijn werkzaamheden neerleg als bestuurslid van de SUN. Inmiddels heb ik alle 

gegevens en taken overgedragen aan Hanno van de Plas. Dit betekent ook dat het email adres 

p053@urantia.nl  niet meer door mij maar door Hanno wordt beheerd. (Indien u mij nog 

persoonlijk wilt benaderen, stuur dan een email aan één van de bestuursleden; zij sturen uw 

bericht dan aan mij door). 

Dit terugtreden is evenwel geen vaarwel, maar eerder een tot ziens. Daarom wens ik, u lezers, alle 

schoonheid, goedheid en waarheid die mogelijk is. Ik zal de stichting nu meer vanaf de zijlijn 

volgen en wens het bestuur alle licht, wijsheid en positieve energie die nodig is om hun plannen te 

realiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Peereboom 
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Introductie Antonio Schefer 

Beste Urantianen van Nederland en België,  

Graag stel ik me aan jullie voor als nieuw 

Algemeen Bestuurslid van Stichting Urantia 

Nederlandstalig. Mijn naam is Antonio 

Schefer,  in mei 1976 ben ik geboren in 

Colombia. Via adoptie kwam ik in december 

1980 naar Maastricht, waar ik het grootste 

gedeelte van mijn jeugd doorbracht. Via 

Valkenburg a/d Geul in Zuid-Limburg ben ik 

uiteindelijk naar Heerlen verhuisd in mijn 

18de levensjaar en woon daar nog steeds als 

ik in Nederland ben. Ik ben Christelijk 

opgevoed, grotendeels via het katholieke 

geloof.  

 

      

Verder wil ik aan jullie vertellen dat ik drie keer gedoopt ben voordat ik in aanraking kwam met Het 

Urantia Boek. Eén keer in Colombia vlak na mijn geboorte, één keer voor de zekerheid in 

Nederland (anders mocht in de communie niet doen), en nog één keer via de evangelische kerk, in 

2002 in een rivier in Peru wat hier mijn eigen keuze was. Omdat ik geadopteerd ben ging ik al 

vroeg in mijn leven op zoek naar mezelf. Het grootste deel van mijn jeugd probeerde ik het “wie 

ben ik vraagstuk” op te lossen. Eerst door te zoeken naar mijn biologische ouders en later via de 

spirituele zoektocht naar de Vader, die ik leerde kennen via het christelijke geloof en mijn eigen 

geloofsovertuigingen/ervaringen. Op mijn 21ste levensjaar vond ik na een korte zoektocht van 2 

weken in Colombia, mijn biologische ouders die ik toen eindelijk heb mogen ontmoeten. Een 

onvergetelijk moment dat me altijd zal bijblijven. Het biologische gedeelte van het “wie ben ik 

vraagstuk” werd daarmee opgelost en dat was een ware verlossing.    

Het spirituele gedeelte van het “wie ben ik vraagstuk” heb ik niet eerder dan in het jaar 2005 

volledig kunnen oplossen. Via rondreizen, sjamanisme en andere inwaartse reizen vanaf mijn 21ste 

levensjaar had ik na een lange spirituele zoektocht Het Urantia Boek online gevonden. Dit in een 

periode nadat ik klaar was met sjamanisme en de evangelische kerk. Het boek gaf me vragen op 

antwoorden die ik destijds had en eventueel zou hebben in de toekomst. Het Urantia Boek gaf me 

dat en veel meer, want eindelijk had ik een openbaring gevonden die me een nieuwe spirituele 

opleving gaf. Dit, na een periode waar ik spiritueel minder actief was geworden en zelfs in een dip 

zat. Niet lang nadat ik in aanraking was gekomen met het boek wilde ik het met iedereen delen. 

Eerst via lezingen en niet lang daarna via een eigen opgerichte stichting genaamd Stichting Triniteit 

met Urantia gerelateerde doelstellingen.  

In 2015 werd ik gevraagd om conferentievoorzitter te worden voor Urantia Association 

International. Met mijn internationale comité organiseren we wereldwijd met succes conferenties. 

Zo hebben we de 2018 Urantia Association International Conference naar Nederland mogen halen. 
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Verder heb ik Urantia conferenties in Bogotá, Budapest, Sao Paulo, Barcelona, San Antonio, 

Quebec en Tallinn (vorig jaar) mee mogen organiseren. Dit los van de nationale conferenties die 

wereldwijd worden georganiseerd waar wij mogen meehelpen.  

Nu er conferenties wereldwijd zijn geannuleerd vanwege de COVID 19 crisis heb ik veel meer vrije 

tijd gekregen. Om die en andere redenen heb ik mijn hulp aangeboden aan het bestuur van 

Stichting Urantia Nederlandstalig. Inmiddels ben ik op 01-07-2020 door het bestuur benoemd als 

Algemeen bestuurslid. Overigens heb ik ooit een stageplaats gehad bij Stichting Urantia 

Nederlandstalig. Destijds deed ik een bestuurskunde opleiding via Atana en de Universiteit van 

Maastricht. Vanaf dat moment heb ik de Stichting altijd een warm hart toegedragen en nu is de tijd 

eindelijk gekomen om me in voor de stichting in te zetten.  

Ik kijk uit naar de samenwerking met de huidige bestuursleden Areke, Ina en Hanno en mijn 

jarenlange kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de Internationale Urantia gemeenschap met 

het huidige bestuur en jullie te delen. Ook verheug ik me al op 21 augustus!  

Ondertussen wens ik iedereen het beste in deze moeilijke tijden en wens ik dat de lokale Vader en 

de hemelse persoonlijkheden jullie allen goed mogen begeleiden op de beste manier voor ons 

allen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Antonio Schefer  

 

Urantia Hackathon 2020 

“Een spiritueel antwoord op de pandemie” 

     

Op 18 juli 2020 vond er een wel heel 

bijzonder evenement plaats. Vier lezers van 

Het Urantia Boek die zichzelf ‘Het Ideation 

Team’ noemden, vroegen zich af hoe je Het 

Urantia Boek meer praktisch kunt inzetten in 

het dagelijks leven en dan met name als 

antwoord op de wereldwijde crisis waar we 

ons nu in bevinden.  

Vanuit deze achtergrond ontstond het idee 

om een ware Urantia Hackathon te 

organiseren. Zoals zovelen zult u zich 

afvragen wat een Hackathon is.
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Het woord Hackathon is een samenvoeging van twee woorden, hacken en marathon. Wij kennen 

het woord hacken vooral van het kraken van computers. In dit geval staat het hacken voor het 

oplossen of kraken van een probleem. In het bedrijfsleven worden regelmatig hackathons 

georganiseerd waarbij teams een dag de tijd krijgen om samen, al brainstormend, tot een 

praktische oplossing komen.  

‘Het Ideation Team’ gebruikte deze methode om lezers van Het Urantia Boek te stimuleren om 

samen tot oplossingen te komen die gebaseerd en geïnspireerd zijn op Het Urantia Boek. In totaal 

deden zes internationale teams mee, waaronder een team uit Nederland. Meer dan 15 landen 

waren vertegenwoordigd en naast de teams konden lezers wereldwijd het evenement ‘live’ volgen 

via Facebook of Zoom. Er waren zeer veel mensen en organisaties betrokken bij dit evenement 

zoals de Urantia Association International, de Urantia Foundation, de Urantia University, de 

Fellowship en vele anderen.  

Voor het Nederlandse team, bestaande uit Caroline Mijnhout, Nico Kunis, Areke van Tuijl, Hanno 

van der Plas, Marc Tooten en mijzelf (Ina Terra) was het een bijzondere reis waarbij we ontzettend 

veel geleerd hebben. Van intensief samenwerken en leren werken met specifieke teamrollen, het 

praktisch maken van hogere waarden (waarheid, schoonheid, goedheid) tot het werken met 

digitale ‘tools’. Tijdens de Hackathon hebben we 8 uren besteed aan het kraken van de volgende 

probleemstelling: 

 “De crisis heeft veel van de negatieve eigenschappen van het menselijk gedrag blootgelegd. 

Bedenk een praktisch hulpmiddel dat positief denken in de maatschappij bevordert en de kwaliteit 

van menselijke relaties verbetert.” 

Onze uiteindelijke ‘Hack’ werd een samenvoeging van drie mooie ideeën die ontstonden tijdens de 

brainstormfase. We combineerden het leren met een spel en een digitale leeromgeving wat 

resulteerde in een App, waarbij mensen via uitdagingen en opdrachten (‘challenges’) leren om 

steeds meer te leven vanuit waarheid, schoonheid en goedheid. En na een lange dag mochten we 

onze App ‘pitchen’ en werd onze App zelfs bekroond als ‘beste hack’. 

Deze bijzondere dag bracht ons veel energie en het besef dat we als klein landje deel uitmaken van 

een grote Urantia Familie, met lezers op alle continenten. Zeer dankbaar kijken we terug op deze 

mooie ervaring en hopen dat de app de komende maanden daadwerkelijk tot stand kan worden 

gebracht. De introductievideo is terug te kijken via deze link: Urantia Hackathon 2020 

 

21 augustus 

Digitaal ontmoeten en vieren 

Nu we, door alle maatregelen rondom Corona, besloten hebben om geen fysieke Urantia dag te 

organiseren, zijn we achter de schermen hard aan het werk om deze dag digitaal met elkaar te 

vieren. En we hebben ook iets te vieren. Steeds meer Nederlanders en Belgen vinden Het Urantia 

Boek, het aantal lezers van de nieuwsbrief stijgt en het bestuur van de stichting is weer compleet. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCYd4m-gNYo
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Daarnaast hebben we binnenkort een eigen besloten online platform waar we video’s kunnen 

kijken, studiematerialen kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten in het forum of in de 

afgesloten studiegroepen. Daarom zullen we op 21 augustus van 19.30 tot 21.30 uur een 

digitale Urantia avond organiseren waarbij we onszelf als bestuur willen voorstellen, onze plannen 

met jullie willen delen en jullie de nieuwe website en online community willen presenteren. Een 

persoonlijke uitnodiging wat zal bestaan uit het definitieve programma voor de avond met een 

uitleg en link van ZOOM kunt u spoedig verwachten in uw mailbox. Vooralsnog ziet het programma 

er als volgt uit: 

19.00 - 19.30   Ontvangst in de ‘Zoom-room’ 

    Uitleg ‘digi-quette’ (regels zoom) 

19.30    Openingsgebed  

    Ontsteken van de kaars en symbolische overdracht door Jaap Terra 

    Voorstellen bestuur 

    Toekomstvisie Stichting Urantia Nederlandstalig 

    Presentatie en virtuele rondleiding nieuwe website 

    Uitleg online community 

21.00    Mogelijkheid tot stellen van vragen en afsluiting 

 

Digitale Urantia Community Nederland en België 

Een Stichting in ontwikkeling 

Stichting Urantia Nederlandstalig is in 2006 opgericht en heeft zich in de afgelopen jaren steeds 

verder ontwikkeld tot een volwaardige stichting die, naast het verspreiden van nieuwsbrieven en 

het organiseren van een landelijke ontmoetingsdag op 21 augustus, online zichtbaar is met behulp 

van een website. Na de toetreding tot de Urantia Association International (UAI) als volwaardig lid 

en het organiseren van de 10e Internationale Conferentie in Noordwijkerhout in 2018 is Nederland 

steeds meer een onderdeel geworden van een wereldwijde Urantia Community. Veel lezers uit 

Nederland en België hebben zich aangesloten op Facebook pagina’s van de UAI of hebben zich 

geabonneerd op de nieuwsbrieven die vanuit het hoofdkantoor in Amerika verspreid worden. 

Zoom 

De mogelijkheden om met elkaar in contact te komen zijn door het internet eindeloos geworden. 

Vanuit de UAI worden veel online studiegroepen en evenementen georganiseerd met behulp van 

ZOOM. Dit is een programma waarbij je via internet kunt videobellen met je computer, laptop of 

telefoon. Ook de internationale vergaderingen worden via ZOOM gehouden.  
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Als stichting zullen wij ons de komende periode ook verdiepen in de mogelijkheden om ZOOM in te 

zetten voor Nederlandstalige lezers van Het Urantia Boek. Omdat we begrijpen dat het installeren 

en werken met ZOOM voor veel lezers niet vanzelfsprekend is, zullen wij er als bestuur alles aan 

doen om iedereen op weg te helpen met dit programma. Dit kan zijn met persoonlijke begeleiding 

bij het installeren of het samen oefenen met het werken met ZOOM. Via deze link alvast een 

inleidende video op het installeren en werken met zoom: Instructievideo Zoom 

Website en besloten community 

Op dit moment werken we aan een nieuwe website. Met deze nieuwe website ontstaan meer 

mogelijkheden zoals het lezen van blogartikelen of het kijken van korte video’s. Naast eigen 

informatie kan deze website ook gezien worden als voorportaal naar andere organisaties zoals de 

Urantia Foundation en de Urantia Association International of Urantia Book Internet School. 

Kortom, het zal een website worden dat zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen. 

Naast een nieuwe website heeft de stichting binnenkort een eigen besloten online platform. 

Beveiligd met een eigen inlog kan iedere lezer van Het Urantia Boek toegang krijgen tot een 

community waarbij we op een veilige manier met elkaar kunnen communiceren en leren en waarbij 

in één oogopslag te zien is in welke regio’s studiegroepen zijn.  

Sociale media 

Komend jaar zal de stichting meer zichtbaar worden op sociale media via het delen van quotes uit 

Het Urantia Boek op kanalen als Pinterest. Daarnaast heeft de stichting een eigen Facebook pagina 

waar we korte berichten op zullen plaatsen.  

 

Ter afsluiting … 

 

We kijken als bestuur ontzettend uit naar 

onze eerste ZOOM bijeenkomst op vrijdag 21 

augustus 19.30 uur. We willen nogmaals 

benadrukken dat we de komende weken (en 

ook daarna) beschikbaar zijn om alle vragen 

te beantwoorden als het gaat om deze stap 

naar digitalisering van Stichting Urantia 

Nederlandstalig. We vinden het belangrijk dat 

alle lezers betrokken kunnen blijven bij de 

stichting.

Voor nu wensen wij jullie nog een fijne zomervakantie en tot 21 augustus! 

 

https://youtu.be/sN6-8QN9ALE
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Stichting Urantia Nederlandstalig 

Website:    www.urantia.nl 

E-mail:    info@urantia.nl 

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

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

 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 

Voorzitter    Areke van Tuijl  areke@urantia.nl   

Vicevoorzitter   Ina Terra   ina@urantia.nl 

Penningmeester   Hanno van der Plas hanno@urantia.nl 

Algemeen bestuurslid  Antonio Schefer  antonio@urantia.nl 
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