Jaarverslag Stichting Ontwaken in Liefde 2018
Beknopt overzicht van de activiteiten van de stichting
Voor een overzicht van de doelstelling van de stichting, de bestuurssamenstelling en andere vaste
gegevens, verwijzen we graag naar de website www.ontwakeninliefde.nl en de eerste 4
jaarverslagen die daar te vinden zijn (2013 – 2016). Ook treft u daar de digitale nieuwsbrieven aan,
die circa twee keer per jaar zijn verspreid onder de geïnteresseerden.
In dit jaarverslag 2018 vindt u een beknopt overzicht van nieuws en nieuwe activiteiten.

Activiteiten


Op vrijdag 23 november 2018 vond de door de stichting georganiseerde inspiratie- en
ontmoetingsdag plaats in Soest. Zeker in de tweede helft van het jaar is hard gewerkt om deze
dag voor te bereiden. 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. Voor een terugblik, zie Nieuwsbrief nummer 11, voorjaar 2020.



Bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft twee keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats
in Soest.



Voor een financieel overzicht verwijzen we u naar het Overzicht jaarrekeningen 2013 - 2020, dat
op de website is gepubliceerd.

Groepsbijeenkomsten
Ook in 2018 hebben diverse jaargroepen en een studiegroep plaatsgevonden, in de lijn van Margots
werk vanuit Een cursus in wonderen.

Publicaties


Op de Facebook pagina van “Ontwaken in liefde” werd de mogelijkheid geboden om het eerste
boek van Margot: “Ontwaken in liefde. Het spirituele pad van Een cursus in wonderen” mee te
lezen. Dagelijks is een stukje uit het boek gepubliceerd, zodat er door velen kennisgemaakt kon
worden met dit boek.



Op de website is het laatste lesmateriaal gepubliceerd. Dit lesmateriaal is door Margot
samengesteld en uitgedeeld tijdens de jaargroepen die zij van 2007 tot 2011 begeleid heeft. Deze
lesinformatie bestaat steeds uit een toelichting op een bepaald thema uit de Cursus,
bijbehorende citaten en leestips, en een hierop afgestemde oefening. Het lesmateriaal is
bedoeld voor eigen gebruik maar kan (met bronvermelding) ook vrij gebruikt worden in
studiegroepen.



In dit jaar is er een nieuwsbrief verschenen. In nieuwsbrief nummer 10, juli 2018, verschenen
naast de verschillende aankondigingen, de column ‘Jesus is my lord’ en een collage met
gedichtje getiteld ‘Verbinding’.
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