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Dit is de vierde 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 waar
gewenst te verspreiden. 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!
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Woordje vooraf
Beste lezer,
Nu we de zomer weer naderen lijkt het ons een goed moment voor een volgende nieuwsbrief van de
Stichting Ontwaken in Liefde. Hiermee willen we je op de hoogte houden van activiteiten van de
Stichting, zoals dit keer o.a. de afwikkeling van de financiële nalatenschap van Margot, de voortgang
van de Engelse vertaling van Margots boek ‘De Grote Bevrijding’, en informatie over de nieuwe serie
Jaargroepen en Tekstboekstudiegroep in de lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen, die
dit najaar zullen starten.
Daarnaast willen we deze nieuwsbrieven gebruiken om Margots werk zo af en toe weer eens onder
de aandacht brengen. Daartoe dit keer een column van haar hand die begin 2008 verscheen in het
MIC Magazine: Wie ben je? Hierin worden we bevraagd op hoe we elkaar willen zien, waar we zo
snel geneigd zijn ‘anderen’ te zien, die ‘anders’ zijn. Mooi om deze vakantietijd in gedachten te
houden…
En we besluiten weer met een mooie collage uit het beelddagboek van Margot met een gedicht van
Ida Gerhardt. Margot hield dit beelddagboek bij nadat ze gestopt was met het schrijven van haar
weblog in januari 2012 tot de dag van haar overlijden, 22 mei 2013.
Namens het bestuur van Stichting Ontwaken in Liefde wensen wij iedereen liefdevolle zomerdagen!
Annelies, Nicolien, Debby,
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Column: WIE BEN JE?
Hoe willen we elkaar zien? De Cursus vraagt ons om in onze broeders onszelf te zien: Christus. Onze
gedeelde Werkelijkheid, door God als één geschapen. Op deze wereld hebben wij er iets heel anders
van gemaakt. We zien ‘anderen’, die ‘anders’ zijn. We zien Nederlanders, Europeanen, Afrikanen,
vreemdelingen. We zijn afstand gaan scheppen, elkaar gaan wantrouwen, barrières opwerpen…
Midden op het fietspad lag een dikke portefeuille. Ik stopte, raapte hem op en bekeek de inhoud. In
de portefeuille zaten een paar buitenlandse bankbiljetten. Wat de portefeuille zo dik maakte, was
dat er een heleboel kaarten, pasjes en identiteitspapieren inzaten. Ik zocht naar een adres of
elefoonnummer. Die vond ik niet, wel een internationale studentenkaart uit Luxemburg met een
naam en foto. Zo te zien was de eigenaar geen Luxemburger, maar van Afrikaanse origine. Op de foto
een donkere jongen met halflang rastahaar. Een vluchteling wellicht? Iemand die het gelukt was fort
Europa binnen te komen en nu hier mocht wonen en studeren? Hij was beslist een lange weg gegaan
om al deze identiteitspapieren en juiste stempels te vergaren - en al die papieren was hij nu kwijt. En
ik vroeg me af hoe dit bij hem terug zou kunnen komen.
Met de portefeuille in mijn rugzakje fietste ik peinzend verder. Wat verderop, bij een skeelerbaan,
zag ik twee donkere jongens ontspannen op een bankje zitten praten. Een van hen had halflang haar.
Was dat die jongen van de foto? De jongens op het bankje zaten te ver weg om hun gezichten goed
te kunnen zien.
Wat aarzelend liep ik in hun richting. “Ben je iets kwijt?” vroeg ik, eerst in het Nederlands, daarna in
het Engels. Ze keken me afhoudend aan en leken zich af te vragen wat die dame met de fiets van hen
wilde. Ze beduidden dat ze slecht Engels verstonden. De ene jongen leek op de foto, maar ik wilde
het zeker weten. “Did you lose your wallet?” herhaalde ik. De jongen voelde in de zak van zijn
joggingbroek en schrok zichtbaar. Nu wist ik zeker dat hij het was. “I found your wallet.” Hij begon nu
te beseffen wat er aan de hand was. Binnen een paar seconden zag ik de schrik op zijn gezicht omdat
hij merkte dat hij zijn portefeuille kwijt was, en vrijwel onmiddellijk de opluchting omdat – zoals de
Cursus het zou zeggen – hij inzag dat zijn probleem was opgelost. Ik viste de portefeuille uit mijn
rugzakje. Hij bekeek snel de inhoud en zag dat alles er nog inzat. Nu drong het gebeurde pas echt tot
hem door. “Oh man!” De houding van de twee jongens was nu volkomen veranderd. “God bless you,
God bless you!” Ze sprongen op en begonnen me beiden spontaan te omhelzen. Het was een verhaal
met een happy end.
Hoe willen we elkaar zien? Soms is er een gebeurtenis voor nodig om de afstand te overbruggen en
ons weer te herinneren dat we ten diepste met elkaar verbonden zijn. In de ander vinden we onze
échte Identiteit. Zoals de Cursus het zegt: ‘Telkens wanneer jij met een broeder samen bent leer je
wat jij bent…’(T8.III.5:8). En dát is beslist iets om dankbaar voor te zijn.
Margot Krikhaar

Financieel nieuws Stichting Ontwaken in Liefde
Goed nieuws: de financiële afwikkeling van de nalatenschap van Margot is eindelijk rond!
Dit betekent dat we als Stichting Ontwaken in Liefde nu weten hoe we er financieel precies voor
staan. En we blijken gelukkig voldoende financiële armslag te hebben om de komende jaren Margots
website in de lucht te houden en de onkosten van de stichting te voldoen. Het beschikbaar houden
van Margots werk, m.n. via de website, is immers het hoofddoel van onze stichting.
Wellicht goed om in dit verband nog eens te wijzen op het feit dat Stichting Ontwaken in Liefde is
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent dat over
schenkingen aan de Stichting geen belasting betaald hoeft te worden. Wij stellen ondersteuning door
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middel van donaties zeer op prijs: daarmee kunnen we wat verder in de toekomst de website blijven
onderhouden en waar mogelijk en wenselijk wellicht aanvullende publicaties en vertalingen van
Margots werk verzorgen.
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
Op de website is binnenkort ook het Jaarverslag 2014 van de stichting te vinden.

Informatie over vertalingen en e-books
Er wordt nog steeds gestaag gewerkt aan de Engelse vertaling van Margots tweede boek ‘De grote
bevrijding’, uit te komen als e-book. De vertalers zijn inmiddels begonnen aan het laatste hoofdstuk
‘Valkuilen en misverstanden’, maar de verschijning van The Great Liberation zal nog wel even op zich
laten wachten. Het is het langste hoofdstuk van het hele boek, we houden jullie op de hoogte.
De Engelse vertaling van ‘Ontwaken in Liefde’ is al wel enige tijd te verkrijgen als e-book (zie
www.innerpeacepublications.nl), wellicht een leuk cadeautje voor Engelsprekende vrienden?
Ter herinnering: 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. Handig om op vakantie deze geweldige boeken
nog eens te herlezen!
Ons streven om in de toekomst alle artikelen en studiehulpen die op de website staan ook in het
Engels te laten vertalen, staat voorlopig op een laag pitje.

Groepsbijeenkomsten rond Een cursus in wonderen – start september 2015
Jaargroepen Ontwaken in liefde - focus: Speciale relaties
Amersfoort, Rotterdam, Utrecht en Zwolle (Debby)
Deze jaargroepen bestaan uit 10 maandelijkse bijeenkomsten en kunnen worden gezien 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, met dit seizoen de focus op het thema ‘Speciale relaties’. Inspiratie komt zowel uit de
Cursus als uit de artikelen, studiehulpen en boeken van Margot. Elke bijeenkomst wordt een
bepaalde invalshoek rond dit thema belicht, waar ook een oefening mee wordt gedaan. Je krijgt
materiaal mee voor thuis met de besproken theorie, lees tips en oefening voor de tussenliggende
maand.
Deze groepen zijn geschikt voor mensen die al langer bezig zijn met de Cursus, maar ook voor wie
zich wil oriënteren.
Jaargroepen De grote bevrijding - focus: Vergeving is de grote bevrijding
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch (Nicolien)
Deze jaargroepen (10 maandelijkse bijeenkomsten) zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij de
bestudering van de Cursus en de toepassing daarvan in de praktijk. Er wordt gewerkt met de Cursus
zelf en met het boek ‘De grote bevrijding’ van Margot Krikhaar, dat een toelichting biedt op het
denksysteem van de Cursus. Tijdens iedere bijeenkomst zal een onderdeel uit deze theorie centraal
staan. Telkens zal hierbij ook de toepassing in de praktijk van alledag betrokken worden.
Deze groepen zijn bedoeld voor diegenen die het pad van Een cursus in wonderen volgen en ernaar
verlangen deze bevrijding nog meer te ervaren in hun dagelijks leven.
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Tekstboekstudiegroep
Soest (Annelies)
Elke tweede vrijdag van de maand (9:45-13:15 uur) een vervolg op Margots Tekstboekstudiegroep. Er
wordt gelezen in een studieuze en stille, meditatieve sfeer, waarbij er ook gelegenheid is om vragen
te stellen. Op 11 september lezen we verder waar we in juni gestopt zijn, in het Handboek voor
Leraren, daarna de Verklaring van Termen en dan de aparte teksten die in het 2e deel van het
werkboek staan, beginnend bij 1. Wat is vergeving t/m 14. Wat ben ik? Vervolgens lezen we het
nawoord, en beginnen we daarna weer met het Tekstboek. Immers: hoe vaak je het boek ook leest je
komt steeds weer diepere lagen tegen!
Meer informatie over deze groepen vind je op www.ontwakeninliefde.nl

Ter inspiratie: Collage uit het beelddagboek van Margot

Met duizend fijne zaden
Ving het te sneeuwen aan,
De ongerepte paden
Ben ik alleen gegaan.
Ida Gerhardt
(1 juni 2012)
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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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