Meerjarenverslag Stichting Ontwaken in Liefde
2019-2021
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 vorige jaarverslagen
die daar te vinden zijn. Ook treft u daar de digitale nieuwsbrieven aan.
In dit meerjarenverslag 2019-2021 vindt u een beknopt overzicht van nieuws en nieuwe activiteiten.

Nieuws
•

2020 is het jaar waarin de uitgeverij Inner Peace Publications 10 jaar bestaat.
De aanleiding voor het oprichten van deze uitgeverij was dat Margot Krikhaar een uitgever zocht
voor haar eerste boek: “Ontwaken in liefde. Het spirituele pad van Een cursus in wonderen”.
Dit was dan ook de eerste publicatie van de uitgeverij. 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 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.
Van de eerste twee boeken zijn ook e-books en vertalingen in het Engels verschenen.

•

Er is nog steeds veel belangstelling voor de boeken van Margot; het boek “Ontwaken in liefde.
Het spirituele pad van Een cursus in wonderen” is inmiddels toe aan een derde druk.

•

Bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft in 2019 en 2020 twee keer vergaderd en in 2021 drie
keer. Enkele vergaderingen vonden plaats in Soest, andere online via Teams/Zoom.

•

Voor een financieel overzicht verwijzen we u naar het Overzicht jaarrekeningen 2013 - 2020, dat
op de website is gepubliceerd. In deze drie jaren is in totaal een bedrag van € 230,- gedoneerd,
waarvoor wij de donateurs hartelijk danken.

Groepsbijeenkomsten
Ook in 2019 tot en met 2021 hebben diverse jaargroepen en studiegroepen plaatsgevonden, in de
lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen.

Publicaties
•

In deze periode zijn de eerste 12 columns van Margot gepubliceerd op de website
www.ontwakeninliefde.nl. Daarmee is bijna al het werk van Margot beschikbaar gesteld: haar
artikelen, studiehulpen en digitaal dagboek waren al eerder toegankelijk gemaakt. Daarna is ook
haar lesinformatie met toelichtingen op een thema, citaten uit de Cursus, leestips en een
oefening online gezet. Deze 12 columns die eerder in MIC Magazines waren gepubliceerd, zijn nu
ook te vinden op de website.

•

De Facebook pagina van “Ontwaken in liefde”
Op deze facebook pagina verschijnen regelmatig reminders van het werk van Margot. In eerdere
jaren is bijvoorbeeld het hele boek ‘De grote bevrijding’ in episoden op facebook gedeeld.

•

Alleen in 2020 is een nieuwsbrief verschenen. In nieuwsbrief nummer 11, maart 2020, verscheen
naast de verschillende aankondigingen, de column ‘Het onbegaanbare pad’.
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