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Voorwoord 
 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Ontwaken in Liefde, op  verzoek van Margot 

Krikhaar na haar overgaan bij testament opgericht op 22 mei 2013.  

 

De stichting heeft als doel de spirituele nalatenschap van haar oprichter Margot Krikhaar te 

beheren, met name alle boeken en andere publicaties alsmede de website 

www.margotkrikhaar.nl.  

De stichting wil op deze wijze de studie en toepassing bevorderen van het spirituele 

boek Een cursus in wonderen zowel in het Nederlandse taalgebied als internationaal. De 

publicaties van Margot Krikhaar gelden als zeer behulpzaam bij de studie en concrete 

toepassing van de Cursus.  

Middels dit jaarverslag wil de stichting belangstellenden en donateurs op de hoogte houden 

van haar activiteiten – zowel die in het afgelopen jaar, als van nieuwe ontwikkelingen. 

Ook vindt u in dit verslag een financieel overzicht. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Mw. J.E.M. (Annelies) Ekeler - de Knegt, voorzitter 

Mw. D.M.E. (Debby) Kamp, secretaris 

Mw. N.M.A. (Nicolien) Gouwenberg, penningmeester 

 

Activiteiten 
 

Op verzoek van Margot Krikhaar is na haar overgaan de Stichting Ontwaken in Liefde 

opgericht.  

Samen met familie en het hulpteam dat Margot heeft mogen begeleiden tijdens haar ziekte, 

heeft de Stichting een passende crematieplechtigheid georganiseerd. Deze heeft 

plaatsgevonden in besloten kring op 29 mei te Almere. Van de crematiebijeenkomst is een 

programma overzicht met een recente foto van Margot op haar website geplaatst en werd 

een verslag van Margots laatste dag aan haar digitale dagboek toegevoegd. 
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De Stichting heeft na Margots overlijden ook een digitaal condoleanceregister geopend. Dit 

voorzag duidelijk in een behoefte: het bevat vele hartverwarmende reacties van hoe Margot 

met haar werk mensen geraakt en geholpen heeft. Ook heeft de Stichting een ‘In 

memoriam’ laten plaatsen in het septembernummer 3/13 van het MIC Magazine 

(kwartaalblad van de Stichting Miracles in Contact, Platform voor Een cursus in wonderen) 

 

De maanden erna hebben vooral in het teken gestaan van opruimen en het fysiek op orde 

brengen van Margots nalatenschap. Zo is onder andere de website www.margotkrikhaar.nl 

overgezet op naam van de stichting, deze is nu (mede) te vinden onder 

www.ontwakeninliefde.nl. Ook het emailadres info@margotkrikhaar.nl heeft de Stichting 

overgezet naar info@ontwakeninliefde.nl. 

 

Het was Margots laatste wens dat het digitale weblog dat zij bijhield tijdens haar ziekte, ook 

zou worden uitgegeven, samen met het artikel: ‘Wat gebeurt er na de lichamelijke dood’.  

Vanaf juli is de stichting zich, in samenwerking met uitgeverij Inner Peace Publications, bezig 

gaan houden met de voorbereidingen voor de publicatie van dit derde boek van Margot 

Krikhaar, met als titel: ‘Ik ben niet een lichaam. Persoonlijke notities over ziekte en sterven in 

het licht van Een cursus in wonderen.’ De Stichting heeft hier tevens in het nawoord een 

verslag toegevoegd van Margots laatste dag op aarde. 

Als datum voor de feestelijke presentatie, inclusief de door de Stichting te verzorgen mini-

workshop over dit thema, werd 9 februari 2014 gekozen; als plaats de Rembrandtkapel in 

Soest, de plek waar in 2010 ook Margot’s eerste boek ‘Ontwaken in liefde’ werd 

gepresenteerd. 

 

In het najaar heeft de Stichting een Beleidsplan 2013-2016 geformuleerd, inclusief een 

Activiteitenkalender 2013-2014 en Financiële prognose 2013-2014. 

Tevens heeft zij bij de belastingdienst aangevraagd te worden aangemerkt als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee wil de stichting het voor mogelijke donateurs 

aantrekkelijk maken financiële bijdragen te leveren aan de activiteiten van de stichting. 

 

Wat publicaties betreft is er doorgaand gewerkt aan de totstandkoming van de Engelse 

vertaling van Margots tweede boek ‘De grote bevrijding’, uit te komen als e-book. De 

Engelse vertaling van ‘Ontwaken in Liefde’ is al te verkrijgen als e-book, en is erg succesvol 

gebleken (zie www.innerpeacepublications.nl).  

 

Overige publicaties die de Stichting in het najaar van 2013 op de website geplaatst heeft: 

 

• De Engelse vertaling ‘All the Money belongs to Everyone’ van het artikel ‘Al het geld 

is van iedereen’; 

• Het dubbelinterview van Margot Krikhaar met Advaita leraar Jan van Delden, dit 

artikel was eerder verschenen in het tijdschrift InZicht (2011, nr.3); 

• De laatste studiehulp die Margot nog geschreven had: ‘Schema oefeninstructies’. 

 

Daarnaast is in overleg met Stichting Miracles in Contact de studiehulp ‘Het non-dualisme en 

de twee niveaus van de Cursus’ van Margot Krikhaar geplaatst in het septembernummer van 

MIC Magazine (3/13). 
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Doorlopende activiteiten: 

 

• Vergaderingen bestuur 

• Onderhoud aan website en adreslijst nieuwsbrief 

• E-mail communicatie met geïnteresseerden in de nalatenschap van Margot Krikhaar 

en in de activiteiten van de stichting. 

• Aanbod activiteiten in de lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen 

(Jaargroepen en Tekstboekstudiegroep) 

 

Publiciteit 
 

In december is de eerste digitale nieuwsbrief van de stichting verzonden. Hierin werd 

opgenomen: 

 

• een korte kennismaking met Stichting Ontwaken in Liefde en wat deze beoogt 

• een verslag van de gebeurtenissen van afgelopen jaar 

• informatie over het nieuw te verschijnen derde boek van Margot ‘Ik ben niet een 

lichaam’ en een uitnodiging voor de feestelijke presentatie hiervan op 9 februari 

2014  

• een voorpublicatie van bovengenoemd boek 

• informatie over groepsbijeenkomsten in lijn van Margots werk vanuit Een cursus in 

wonderen 

• een overzicht van nieuw materiaal op de website 

 

Tevens is gezorgd voor verspreiding van papieren nieuwsbrieven, en heeft de Stichting een 

Persbericht ‘Ik ben niet een lichaam’ doen uitgaan. Deze is o.a. geplaatst in het 

decembernummer (4/13) van het MIC Magazine. 

 

De respons was heel enthousiast, veel mensen hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst, 

alsook voor verdere te verschijnen nieuwsbrieven. 

 

Financieel overzicht 

 
Op dit moment (september 2014) is de afhandeling van de financiële nalatenschap van 

Margot Krikhaar nog niet voltooid. In afwachting daarvan zijn alle financiële transacties in 

2013 opgeschort. Zodra in dit lopende jaar 2014 er duidelijkheid komt in het startvermogen 

van de stichting, zal de financiële administratie worden bijgewerkt. 

 

 

Conclusie en vooruitblik 

 
Als bestuur van Stichting Ontwaken in Liefde zijn we met veel liefde en energie aan de slag 

gegaan, en zoals u heeft kunnen lezen is er veel gebeurd dit eerste jaar. De uitvoering van 

het testament van Margot bracht ook meer werk met zich mee dan verwacht. Veel zaken 
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lopen door in 2014, we zullen u in ons jaarverslag 2014  hier verder over berichten. 

Halverwege 2014 plannen we onze 2
e
 nieuwsbrief te versturen met een tussentijdse stand 

van zaken.  

 

We gaan graag door op de ingeslagen weg, en kijken uit naar de verschijning van Margots 

derde boek: ‘Ik ben niet een lichaam’ in februari 2014. We willen graag een feestelijke 

presentatie verzorgen in combinatie met een mini-workshop rond het thema ‘ziekte en 

sterven in het licht van Een cursus in wonderen’. Dit zal dan tevens een gelegenheid zijn voor 

diegenen die niet bij de crematie konden zijn, om elkaar te ontmoeten en waar wenselijk te 

delen wat het overgaan van Margot opgeroepen heeft. 

 

We willen in samenwerking met uitgeverij IPP blijven werken aan PR van de vertaalde 

werken, en contacten onderhouden met internationaal geïnteresseerden in het werk van 

Margot Krikhaar, met name voor toekomstige vertalingen in het Spaans. Ook willen we te 

zijner tijd graag in overleg met uitgevers over mogelijk nieuwe publicaties (van bijv. artikelen 

of coumns). Wellicht kan ook een selectie van lesinformatie en ander lesgericht werk van 

Margot via de website beschikbaar gesteld worden. 

Waar mogelijk willen we ook gaan kijken naar voorbereiding en verzorging van diverse 

activiteiten, zoals bijv. themabijeenkomsten, passend bij de doelstelling van de stichting. 

 

 

 

Stichting Ontwaken in Liefde 
Postbus 3086 

3760 DB Soest 

035 - 6032978 

info@ontwakeninliefde.nl 

www.ontwakeninliefde.nl 

KvK: 58085300 

RSIN: 852866975  

 


