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Dit is de tweede digitale nieuwsbrief van Stichting Ontwaken in Liefde. De stichting is volgens de
wens van Margot Krikhaar opgericht na haar overlijden, om haar nalatenschap te beheren en haar
werk voort te zetten.
Deze nieuwsbrief verschijnt zo’n twee keer per jaar, en wordt toegezonden aan alle (oud)deelnemers
van Margots activiteiten rond Een cursus in wonderen, en aan andere belangstellenden.
Wij hopen dat je deze nieuwsbrief met veel plezier leest!

Inhoud
Woordje vooraf
Verslag feestelijke presentatie derde boek Margot Krikhaar: Ik ben niet een lichaam
ANBI-status Stichting Ontwaken in Liefde
Nieuw op de website: Beleidsplan en (binnenkort) Jaarverslag 2013
Stichting Ontwaken in Liefde nu ook op Facebook
Nieuw te verschijnen publicaties en informatie over e-books
Groepsbijeenkomsten rond Een cursus in wonderen
Ter inspiratie

Woordje vooraf
Beste lezer,
Nu we de zomer naderen lijkt het ons een mooi moment voor een tweede nieuwsbrief van de
Stichting Ontwaken in Liefde. Hierin willen we belangstellenden informeren over hoe we verder
gegaan zijn, dit eerste halfjaar van 2014.
Je vindt in deze nieuwsbrief o.a. een verslagje van de feestelijke presentatie van het verschijnen van
Margots derde boek ‘Ik ben niet een lichaam’ afgelopen februari, en nieuws over de toekenning van
de ANBI-status van Stichting Ontwaken in Liefde. Daarnaast heeft de Stichting nu ook een
Facebookpagina, en starten er in september weer Jaargroepen en een Tekstboekstudiegroep in de
lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen.
Namens het bestuur van Stichting Ontwaken in Liefde wensen wij iedereen liefdevolle zomerdagen!
Annelies, Nicolien, Debby,
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Verslag feestelijke presentatie Margots derde boek: Ik ben niet een lichaam
Zondag 9 februari jl. beleefden we de
feestelijke presentatie van het derde en
laatste boek van Margot Krikhaar:
'Ik ben niet een lichaam.
Persoonlijke notities over ziekte en sterven
in het licht van Een cursus in wonderen'.

Samen met zo'n 80 belangstellenden werd het een feestelijke en gedenkwaardige bijeenkomst.
De sfeer was intens, geconcentreerd en liefdevol. Iedereen was 'aanwezig' en in verbinding, en
vanzelfsprekend ontbrak Margot ook zeker niet in deze verbinding in Eenheid.
De belangstelling voor dit derde boek van Margot blijkt erg groot. Het spreekt velen aan, omdat
ziekte en sterven nu eenmaal in ieders leven langskomen op de een of andere wijze. Het levendige
verslag wat Margot via dit dagboek met ons deelt raakt rechtstreeks in het hart. Het is eerlijk, open
en herkenbaar en door Margots vermogen haar ervaringen in het licht van de Cursus te bezien en
beschrijven, tevens heel behulpzaam.
Dit boek maakt ook de trilogie compleet en we zijn heel dankbaar dat we dit met iedereen op deze
wijze hebben mogen delen. En het 'delen' zal zich voortzetten via Margots boeken en andere
behulpzame teksten die ze op haar website aan ons heeft nagelaten.
De feestelijke bijeenkomst was tevens een mooie afronding van de afgelopen periode van Margots
ziekte, haar overlijden, de crematie in kleine kring, en de verwerking van dit alles.
Op de website van de uitgever (www.innerpeacepublications.nl) is een beeldverslag van de
presentatie te zien, gehouden in de Rembrandtkapel in Soest.

ANBI-status Stichting Ontwaken in Liefde
Goed nieuws: Stichting Ontwaken in Liefde is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). We zijn erg blij met dit geschenk! Deze ANBI-status betekent dat over schenkingen aan de
Stichting geen belasting betaald hoeft te worden.
Wij stellen ondersteuning door middel van donaties zeer op prijs: daarmee kunnen we onder andere
de website onderhouden en toekomstige publicaties en vertalingen van Margots werk mogelijk
maken.
Mocht je interesse hebben Stichting Ontwaken in Liefde een donatie te doen of een bedrag na te
laten, neem dan s.v.p. contact met ons op via 035 – 6032978 of
info@ontwakeninliefde.nl

Nieuw op de website: Beleidsplan en Jaarverslag
In verband met deze ANBI-status is inmiddels ook het Beleidsplan van de Stichting aan de website
toegevoegd. We zijn nog bezig met het Jaarverslag van 2013, dit zal z.s.m. ook op de website
verschijnen.
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Stichting Ontwaken in Liefde nu ook op Facebook!
Met ingang van 13 juni j.l. is
Stichting Ontwaken in liefde
nu ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/Ontwakeninliefde
Je kunt je aanmelden als ‘ volger’, tussentijds
nieuws van de Stichting krijg je dan direct te
lezen.
Foto: Het bestuur van
Stichting Ontwaken in Liefde,
v.l.n.r.: Annelies, Debby, en Nicolien.

Nieuw te verschijnen publicaties
Wat publicaties betreft wordt er nog steeds gewerkt aan de Engelse vertaling van Margots tweede
boek ‘De grote bevrijding’, uit te komen als e-book. Wanneer dit zal verschijnen is nog niet duidelijk,
maar er wordt aan gewerkt. De Engelse vertaling van ‘Ontwaken in Liefde’ is al te verkrijgen als
e-book, en is erg succesvol gebleken (zie www.innerpeacepublications.nl).
Misschien niet bij alle lezers van Margots boeken bekend: ook de Nederlandse versies van ‘Ontwaken
in liefde’ en ‘De grote bevrijding’ zijn als e-book verkrijgbaar. Deze kunnen voor € 9,95 per boek
besteld worden door een mailtje te sturen naar Uitgeverij IPP: info@innerpeacepublications.nl.
Daarnaast streven we ernaar om in de toekomst alle artikelen en studiehulpen die op de website
staan ook in het Engels te laten vertalen.

Groepsbijeenkomsten rond Een cursus in wonderen – start september 2014
Jaargroepen Ontwaken in Liefde, de Cursus in praktijk
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch (Nicolien)
Amersfoort, Rotterdam, Utrecht en Zwolle (Debby).
Deze groepen bestaan uit 10 maandelijkse bijeenkomsten en zijn te zien als een voortzetting van de
groepen die Margot Krikhaar tot de zomer van 2011 begeleidde.
De nadruk ligt op het samen oefenen in de toepassing van de Cursus in de situaties die we in ons
leven tegenkomen. Daarnaast wordt elke keer een bepaald thema toegelicht, en doen we daar ook
een oefening mee. Je krijgt lesmateriaal mee voor thuis, met de besproken theorie, leestips en de
oefening. Deze groepen zijn geschikt voor mensen die al langer bezig zijn met de Cursus, maar ook
voor wie zich wil oriënteren.
Tekstboekstudiegroep
Soest (Annelies)
Elke derde vrijdag van de maand van 9.45u. tot 13.15u. een vervolg op Margots
Tekstboekstudiegroep. Samen het Tekstboek lezen in een studieuze en stille meditatieve sfeer.
Meer informatie over deze groepen vind je op www.ontwakeninliefde.nl
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Ter inspiratie
Margot heeft nadat ze gestopt was met het schrijven van haar weblog op 20 januari 2012, wel nog
een ‘beeldend dagboek’ bijgehouden met hierin allerlei prachtige, vooral zelfgemaakte, gedichten,
teksten en collages. Het beelddagboek eindigt op 22 mei 2013, de dag van haar overlijden.
Op de binnenkant van de omslag schreef Margot: “Dit beeldend dagboek heb ik bijgehouden voor
mijn nabestaanden als aandenken, herinnering en -indien nodig - als troost.”
We hebben besloten in deze nieuwsbrief, en misschien ook wel in volgende nieuwsbrieven, één van
de gedichten met bijbehorende collage te plaatsen. Als herinnering en misschien inderdaad wel als
troost.
Nacht
De nacht is stil en donker.
Ik lig in bed en wacht
Op dat wat komen gaat,
Nu snel misschien
Of later.
Geen leven komt ten einde,
Maar kracht opnieuw geboren
Reikt enkel naar zichzelf.
Ik zoek naar wat hierachter ligt.
Ik wacht.
Tot hier ben ik gekomen:
Te weten dat het Al bestaat,
Dat ieder tijdloos verder gaat
Als licht.
Ik draai mij om en dán,
Heel zacht
Verschijnt aan mij vanuit de nacht
Zijn eeuwig aangezicht.
(18 februari 2012)

Stichting Ontwaken in Liefde

Postbus 3086
3760 DB Soest
035 - 6032978
info@ontwakeninliefde.nl
www.ontwakeninliefde.nl
KvK: 58085300
RSIN: 852866975
A Course in Miracles ® is een geregistreerde naam van de Foundation for A Course in Miracles®, Temecula, CA, USA. Het
copyright van de Nederlandse vertaling van Een cursus in wonderen berust bij uitgeverij AnkhHermes bv, Utrecht.
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