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NIEUWSBRIEF 

STICHTING ONTWAKEN IN LIEFDE 

 

Nummer 11 – Voorjaar 2020 
 

Beste lezer, 
 
Via deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van de activiteiten van stichting Ontwaken in 
Liefde. Deze stichting is volgens de wens van Margot Krikhaar opgericht na haar overlijden, om haar 
nalatenschap te beheren en waar gewenst te verspreiden. Daarnaast willen we deze nieuwsbrief ook 
gebruiken om het werk van Margot onder de aandacht te houden. We streven er naar ieder jaar een 
nieuwsbrief te versturen aan alle (oud)deelnemers van Margots activiteiten rond Een cursus in 
wonderen, en aan andere belangstellenden.  
Namens het bestuur van Stichting Ontwaken in Liefde hopen we dat het werk van Margot je blijvend 
mag inspireren op je Cursuspad!  

Annelies, Debby, Dineke, Nicolien  
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Uitgeverij IPP viert 10-jarig bestaan 
 
Beste lezer, 
 
Deze nieuwsbrief krijgt een feestelijk tintje, het is namelijk op 10 maart van dit jaar precies 10 jaar 
geleden dat uitgeverij Inner Peace Publications zich aanmeldde bij de Kamer van Koophandel. 
De aanleiding voor het oprichten van deze uitgeverij was dat Margot een uitgever zocht die haar 
eerste boek, “Ontwaken in liefde. Het spirituele pad van Een cursus in wonderen” zou willen 
uitgeven. Helaas was toen (en ook nu nog) de markt voor Cursusgerelateerde boeken niet rendabel 
genoeg voor de grote uitgeverijen. Margot en ook ik, nadat ik het boek gelezen had, vonden dat dit 
boek absoluut uitgegeven moest worden. Uiteindelijk besloot ik in overleg met Margot om hier 
speciaal een uitgeverij voor op te richten, en samen bedachten we de naam “Inner Peace 
Publications”. 
 
Vanaf 10 maart 2010 kon het werk aan het uitgeven van “Ontwaken in liefde” van start gaan. En al 
vrij snel daarna, op 27 juni 2010, vond in Soest de feestelijke presentatie plaats van Margots eerste 
boek. In januari 2012 kwam haar tweede boek “De grote bevrijding. Het denksysteem van Een cursus 
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in wonderen” op de markt, en in februari 2014 verscheen haar derde en laatste boek “Ik ben niet een 
lichaam. Persoonlijke notities over ziekte en sterven in het licht van Een cursus in wonderen”. 
Dit boek zag het licht na Margots overlijden op 23 mei 2013. 
 

  
 

 
 

Dat alle drie de uitgaven nog steeds behulpzaam zijn voor studenten van Een cursus in wonderen, 
blijkt wel uit de nimmer aflatende interesse naar haar boeken. Ook nieuwe generaties 
Cursusstudenten worden er nog steeds toe aangetrokken Margots boeken te lezen. 
Binnenkort is Margots eerste boek “Ontwaken in liefde” zelfs toe aan een derde druk. 
 
Uitgeverij Inner Peace Publications hoopt nog voor lange tijd deze tijdloze behulpzame boeken te 
mogen en kunnen uitgeven met als doel het ondersteunen van Cursusstudenten op het wonderlijke 
pad van Een cursus in wonderen. 
 
De boeken van Margot en nog meer aan Een cursus in wonderen gerelateerde boeken zijn te vinden 
in de webwinkel van Inner Peace Publications: www.innerpeacepublications.nl 
 
Annelies Ekeler 

 

Terugblik inspiratie- en ontmoetingsdag  
 
In 2018 was het alweer vijf jaar geleden dat Margot Krikhaar haar lichaam zachtjes terzijde heeft 
gelegd. Om de deelnemers van haar jaargroepen en workshops en andere belangstellenden de 
gelegenheid te geven elkaar (weer) te ontmoeten, haar werk onder de aandacht te brengen en te 
praten over de Cursus, heeft stichting Ontwaken in Liefde in november 2018 een inspiratie- en 
ontmoetingsdag georganiseerd in de Rembrandtkapel te Soest. Thema van de dag was: ‘Omgaan met 
ziekte (van jezelf of anderen) in het licht van Een cursus in wonderen’. We kunnen terugkijken op een 
goed bezochte en zeer gewaardeerde dag! 
Tevens hadden we die dag een aanbod van boeken en door Margot gemaakte schilderijen, op 
donatiebasis mee te nemen door de bezoekers. De netto opbrengst van deze dag was € 813,35 en 
gaat naar de stichting. Alle donateurs nog van harte bedankt! Een foto-impressie van de dag vind je 
op de website. 
 
PS: Een overzicht van al onze eerdere activiteiten vind je in de diverse jaarverslagen op de website, 
onder het kopje ‘ Contact en informatie’ en dan ‘ Bestuur en beleid’  
 

Nieuw: columns Margot op de website 
 
Op onze website www.ontwakeninliefde.nl vind je een uitgebreid aanbod van studiehulpen, artikelen 
en lesmateriaal van Margot met betrekking tot de toepassing van Een cursus in wonderen. Dit 
studiemateriaal is bedoeld voor eigen gebruik, maar kan (met bronvermelding) ook vrij gebruikt 
worden in studiegroepen. Recent zijn wij ook begonnen de columns die Margot geschreven heeft 
hierbij op te nemen. De volgende columns zijn inmiddels geplaatst: 

http://www.innerpeacepublications.nl/
http://www.ontwakeninliefde.nl/


 3 

 
1. Stagnatie mag   (eerder verschenen in Mic Magazine 04/07) 
2. Wie ben je?   (MM 01/08) 
3. Het onbegaanbare pad  (MM 02/08) 
4. Liefde ontvangen   (MM 03/08) 
5. Jesus is my lord   (MM 04/08) 
6. Etty’s antwoord   (MM 01/09) 

 
Column: Het onbegaanbare pad  
 
Het is half februari. Vorig weekend was het ineens lente in Nederland. Dit weekend vriest het, maar 
het is zonnig en kraakhelder weer. Ik fiets naar de Oostvaardersplassen, het grote natuurgebied net 
buiten mijn woonplaats Almere. Het gebied is per ongeluk ontstaan, op de plek waar een 
industrieterrein gepland was. Iedereen was druk bezig om andere plekken in de nieuwe polder in te 
richten en niemand lette op het stuk braakliggende land tussen Almere en Lelystad. En ineens, 
zomaar, waren daar de meest beroemde wetlands van Europa. Fascinerend! Hetzelfde geldt voor 
een ander natuurgebied waar ik graag kom: het donkergroene, bemoste Wilgenbos. Spontaan 
gegroeid uit de wilgentakken die gebruikt zijn voor de dijken.  
Ongepland, onverwacht, daar gebeurt het: schoonheid. 
Ik ben niet de enige hier, op deze mooie zondagmiddag. Ik houd ervan alleen te wandelen, en dan 
bedoel ik ook alleen. Daar heb ik een manier voor gevonden. Goede wandelschoenen aantrekken, en 
dan het meest onbegaanbare, modderigste pad nemen. Zo’n pad dat niet eens een echt pad is, en 
dat al snel verzandt in een onoverzichtelijke woestenij. Rust verzekerd! Zelfs op hoogtijdagen in Lage 
Vuursche. Iedereen wandelt in de buurt van de parkeerplaats en blijft dicht bij het 
pannenkoekenrestaurant. We houden het graag een beetje comfortabel. Geldt dat niet ook voor ons 
spirituele pad?  Dat we willen dat het gezellig en leuk is? Toch begint het pad eigenlijk pas écht als we 
terechtkomen in een onoverzichtelijke woestenij en niet meer weten waar we zullen uitkomen. 
 
Hier, bij de Oostvaardersplassen, zijn weinig wandelpaden en het valt niet mee een rustige plek te 
vinden. Het grootste deel van het kwetsbare natuurgebied is ontoegankelijk en je kunt er alleen 
vanaf de buitenkant ínkijken. Maar dat is al zeer de moeite waard. Ik kom bij het uitkijkpunt, waar 
zoals gewoonlijk vogelaars met grote kijkers staan opgesteld. Ik zoek mijn plekje en kijk uit over het 
weidse land. Ik kom hier vaker, maar nooit heb ik zo ver kunnen kijken als vandaag, op deze 
ongelooflijk heldere dag. Ik zie de watervogels, en ganzen die overvliegen. De kudden met grote 
grazers en in de verte wilde pony’s. Het is altijd heel bijzonder dit te zien. Op een of andere manier 
lijken alle bewegingen vertraagd. De grazers bewegen in slow motion, de pony’s lijken bijna stil te 
staan. De watervogels drijven roerloos op het water. Alles is precies zoals het moet zijn en heel 
vredig. Ik geniet. Dan wordt mijn aandacht getrokken door een zacht gekraak. Vlak voor mij baant 
een zwaan moeizaam zijn weg door de dunne laag ijs die op het water ligt. Een tweede zwaan zwemt 
soepel achter hem aan. Een zwaan die als ijsbreker dient voor een andere zwaan! Wat een prachtig 
beeld. 
Ik zie stilte, maar om mij heen is het allesbehalve stil. Een groepje mensen met grote kijkers staat al 
een tijd op luide toon met elkaar te praten. Ik besluit verder te gaan, een plek te zoeken waar het 
rustiger is. Wanneer ik, nog vervuld van de schoonheid, langs het groepje loop, zegt één van hen 
tegen mij met een teleurgestelde zucht: “Jammer hé, weer helemaal niets te zien vandaag!” Ik ben 
zo verbaasd over zijn opmerking dat ik niet eens in staat ben te reageren. Niets te zien?? 
Ik ga maar snel verder. Het is goed om het onbegaanbare pad te nemen. Vieze schoenen te krijgen. 
Het ijs te breken. De weg is vastgelegd en we gaan nooit alleen. We zullen liefde zien. 
 
Margot Krikhaar 
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Groepsbijeenkomsten rond Een cursus in wonderen voorjaar 2020 

 
In diverse plaatsen in Nederland kun je deelnemen aan (doorgaande) Cursusstudie-; lees- en 
oefengroepen in de lijn van Margots werk. Instromen en proefles mogelijk. 
Meer informatie over deze bijeenkomsten vind je op www.ontwakeninliefde.nl 
 
Amersfoort, Arnhem, Rotterdam en Zwolle (Debby) 
Doorlopende jaar-, lees- en oefengroepen  
Met toelichting, oefening, uitwisseling van ervaringen en leesinformatie 
Debby Kamp,  0645 208763, info@debbykamp.nl, www.debbykamp.nl  
 
Amsterdam, Heiloo, Zuid-Scharwoude (Nicolien) 
Doorlopende oefen- en studiegroepen en themadagen. 
Met toelichting, oefening, uitwisseling en beantwoording van vragen 
Nicolien Gouwenberg, 06 21 58 32 38,  info@ngouwenberg.nl, www.ngouwenberg.nl 
 
Soest (Annelies) 
Doorgaande Tekstboekstudiegroep. Er wordt gelezen in een studieuze en stille, meditatieve sfeer, 
waarbij er ook gelegenheid is om vragen te stellen.  
Annelies Ekeler, 035 – 603 29 78, Annelies@ekeler.nl 
 

Financieel overzicht 
 
Inmiddels staat er op onze website een actueel overzicht van alle jaarrekeningen t/m 2018.  
We zijn blij dat we als stichting, mede namens de opbrengsten van de inspiratiedag, een positief 
saldo hebben waar we nog wel even mee vooruit kunnen. 
 

 
 
Wil je ook bijdragen aan het onderhoud van de website www.ontwakeninliefde.nl en het blijvend 
onder de aandacht brengen van de boeken, artikelen, studiehulpen en lesinformatie die Margot ons 
nagelaten heeft? We zijn erg blij met elke gift! 
Je kunt je donatie overmaken op Bankrekening: NL19 TRIO 0198 0247 11 tnv Stg. OIL te Soest. We 
wijzen er daarbij graag op dat stichting Ontwaken in Liefde een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) is, wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 

 

 

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 Ankh Hermes bv, Utrecht.   
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