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Nieuwsbrief april 2022                                          

Beste Allen, 
Graag willen we jullie in deze april-nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot de stichting en wijzen op de recent
uitgegeven boeken.
Een belangrijke ontwikkeling betreft de recente wijziging binnen het bestuur.
Onze trouwe secretaris-penningmeester Dick Krijt heeft na 20 jaar grote inzet
voor het bestuur namelijk besloten meer tijd voor zijn privé situatie te scheppen
en met spijt in het hart (dat weten we zeker) besloten zijn bestuursactiviteiten per
maart jl. te beëindigen. Dat ook ons dat spijt moge duidelijk zijn. 
Veel is immers door het bestuur de laatste 20 jaar in gang gezet en staat op de rit.
Heel belangrijk is daarbij geweest een omslag naar digitalisering (website,
nieuwsbrief, e-boeken, etc), waarbij de gebr. Swagerman en Rob v.d. Hoeden en
Dick Ettema de digitalisering hebben helpen ontwikkelen. We hopen de komende
drie jaar het hele oeuvre van Bô Yin Râ in een nieuwe vertaling uitgegeven te
hebben, staan daarmee aan de vooravond van een nieuw tijdperk. 
Ik denk dat we, het (overblijvend) bestuur, namens alle lezers van de Nederlandse
vertalingen van de in de afgelopen jaren uitgegeven boeken vooral dankbaar
mogen zijn dat Dick zich zo lang en zo intensief met het bestuurlijke werk heeft
beziggehouden, ondanks zijn drukke werksituatie! Wij wensen hem de komende
tijd het allerbeste toe.  
 
In onze vorige schreven we: 
Uiteraard zijn we intussen weer hard aan het werk om de volgende boeken uit te
geven, zo zijn het tweetalige boek ‘Gebeden’ en ook 'Geestelijke Relaties' bijna

https://mailchi.mp/44bcc328f348/nieuwsbrief-5172977?e=[UNIQID]


klaar en we hopen die begin 2022 te kunnen presenteren! 
Bovendien staan ook de werken Leven in het Licht, Boven alledag en Eeuwige
werkelijkheid, gebundeld in één boek onder de titel ‘Leven in het Licht’ op de
nominatie in de lente het daglicht te gaan zien! 
Velen hebben het via andere wegen intussen al vernomen (o.a. via mailing van
Aurora): de bovengenoemde boeken 'Gebeden' (dubbeltalig!) en 'Geestelijke
relaties' zijn inderdaad uitgekomen en te verkrijgen via de uitgeverij Aurora (zie
ook onder). Wij vinden ze heel mooi geworden. 
Het bestuur heeft overigens na heroverweging besloten de drie bovengenoemde
bundels toch niet in één boek te bundelen, maar ze als drie aparte boekjes uit te
laten komen. De verwachting is dat ze dit jaar nog uitgebracht worden! 
 
Mocht deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen oproepen dan stellen wij het erg
op prijs als je contact met ons opneemt. Ook als je gewoon even van gedachten
wilt wisselen. Telefonisch kun je contact opnemen met Rolf Lanting, het
telefoonnummer en mailadres vind je onderaan de Nieuwsbrief. 
Het bestuur wenst iedereen een goede lente- en zomerperiode toe en wil jullie tot
slot met een nieuwe vertaling door Rob v d Hoeden van Eeuwig Huwelijk uit 'Leven
in het Licht' verblijden: 
 
Eeuwig Huwelijk 
 
Oerzijn 
is vrouw-zijn 
en man-zijn. 
Vrouw-zijn 
en man-zijn 
is al het 
uit het Oerzijn Zijnde 
in talloos vele 
verschillende vermenging. 
  
Geloven 
dat God alleen het mannelijke omvat, 
is van waarheid verstoken geloof! 
God is zowel vrouw-zijn 
als man-zijn! 
De ʻVaderʼ 
is vader 
als vrouwelijke 
én mannelijke 
oereeuwige zelfvorming: 
eeuwige vereniging van beide polen. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
namens het bestuur, 
Rolf Lanting 
 



Nieuw: Geestelijke Relaties

In dit bij zijn leerwerk Hortus Conclusus, aansluitende boek verklaart Bô Yin Râ de
positie van waaruit hij zijn opdracht heeft uitgevoerd om de ontvankelijke mens te
wijzen op het voor hem hoogst mogelijk bereikbare hier op aarde. 
Er wordt in beschreven hoe zijn boeken inhoud en vorm hebben gekregen, welke
condities daarbij golden en wat zijn bron was, teneinde zijn persoon en aardse
omstandigheden van twijfel te vrijwaren. 
In het boek is een register opgenomen van alle hoofdstukken van het leerwerk. 
128 pag. / Pb., met flappen, 2022 / 18 x 12 cm. / Vertaling E. van Eeden, bewerkt
door Rob van der Hoeden. 
Klik HIER om het eerste hoofdstuk – van dit boek – als pdf te downloaden. 
Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions. 
 

Nieuw: Het dubbeltalig boek: Gebeden - So sollt ihr beten

Gebonden (flexi-bind) boekje in de nieuwe reeks met Duitse en de daarbij
behorende in het Nederlands vertaalde teksten van de gebeden, die in de vorige
uitgave uit 1996 van 'Het Gebed' een onderdeel van dit boek vormden. 

https://www.boyinra.nl/pdfs/Geestelijke_relaties.pdf
https://aurora-productions.com/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2/bo-yin-ra-boeken/geestelijke-relaties


Telkens staat in deze uitgave heel mooi aan de linker zijde de Duitse tekst, aan de
rechter zijde de Nederlandse tekst. 

Formaat 17,2 x 11,2 cm., 118 pag. - herziene vertaling van Rob van der Hoeden,
2021

Nu dus als afzonderlijke uitgave van 'Het Gebed' uit 1996 te lezen! 
Klik HIER om het eerste hoofdstuk van dit boek als PDF te downloaden. 
Klink HIER om het boek rechtstreeks te bestellen.

Duitse boeken van Bô Yin Râ als PDF via de website van de Duitse Bô Yin Râ
Stichting  en via de Oostenrijkse website https://boyinra.at/BYR te lezen en te
downloaden.

Hoewel het menigeen niet zal zijn ontgaan lijkt het toch goed de aandacht te
vestigen op de mogelijkheid de Duitse boeken te lezen en als PDF te downloaden
via 2 fraaie websites. Zoals bekend beveelt Bô Yin Râ aan de boeken in het Duits te
lezen vanwege de klank-magische werking op de eeuwige ziel. 
Bent u de Duitse taal machtig (en ook als u het gewoon wilt proberen), dan kunt
u HIER alle boeken van Bô Yin Râ als pdf downloaden. Gratis ter beschikking
gesteld door de Duitse Bô Yin Râ Stichting.  
Maar ook op de website boyinra.at (HIER klikken) zijn de boeken te lezen, in
zwart-wit of geel-zwart. Op deze laatste website kan men ook alle schilderijen
vinden. Het loont zeker de moeite deze websites eens te bezoeken. 
 

Bijeenkomst lezerskring na 2 jaar 'Covid' hervat op zaterdag 28 mei a.s.

Al sinds 2012 vindt twee keer per jaar in hotel 'De Roskam' in Houten een
bijeenkomst plaats, waar lezers van de boeken van Bô Yin Râ elkaar kunnen
ontmoeten en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Na 2 jaar 'Covid' kan
deze bijeenkomst op zaterdag 28 mei eindelijk weer in hotel 'De Roskam' in
Houten plaatsvinden. Vanaf 10.00 u is de ontvangst. 
Het eerste deel van het programma, een voordracht, inleiding of lezing, begint om
10.30. 
In het tweede deel, vanaf ca. 12.00 u wordt in kleine groepen nader met elkaar
kennis gemaakt. Mede aan de hand van teksten van Bô Yin Râ bestaat dan de
mogelijkheid om van gedachten te wisselen en zo elkaar beter te leren kennen. 
Na afloop, ca. 13.00, is er in het restaurant gelegenheid om te lunchen. 
U kunt zich aanmelden door een mail te zenden aan de Mailbox BYR Nld:
byrnld@gmail.com. 
 

Nog steeds aandacht voor de nieuwe folder.

https://aurora-productions.com/image/data/Gebeden_Hfdstk_1.pdf
https://aurora-productions.com/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2/bo-yin-ra-boeken/gebeden-so-sollt-ihr-beten
https://www.bo-yin-ra-stiftung.de/die-schriften
https://www.bo-yin-ra-stiftung.de/
https://boyinra.at/BYR/BoYinRa/Servers/einzelnblockH.html


Omdat de oude folder sterk verouderd was is zoals in vorige nieuwsbrieven al
vermeld een nieuwe uitgebracht. Hierin is het artikel opgenomen dat de
voormalige secretaris van de stichting, Jeanne van Seters in 2005 schreef over Bô
Yin Râ. (Het artikel is ook te lezen op onze website: https://boyinra.nl/over-bo-
yin-ra/) 
Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat hij of zij geïnteresseerd is in de
folder dan kunt u deze aanvragen bij Aurora Productions: info@aurora-
productions.com

Website en digitalisering 
 
Dick Ettema heeft voor de stichting de zorg voor en blijft werken aan het up to
date houden en verfraaien van de website  (www.boyinra.nl). 
De website heeft een revisie ondergaan waardoor de inhoud nu eenvoudiger
gevonden en bekeken kan worden, de vorige nieuwsbrieven makkelijker ingezien
kunnen worden, van de nieuw vertaalde boeken de eerste hoofdstukken gratis
digitaal in te zien zijn. 
Zo zijn Nieuwsbrieven en nieuws op de ‘Home’ pagina en de pagina ‘Over de
stichting’ gemakkelijk aan te klikken.

Facebook pagina 
 
De stichting heeft ook de Facebook pagina Bo Yin Ra NL aangemaakt en zal
nieuwe uitgaven, citaten en voorvertoningen van schilderijen van Bô Yin Râ onder
de aandacht brengen in dit online domein. Bent u actief op Facebook? Volg ons!

Beschikbaarheid van de boeken en de e-books. 
  
Alle in het Nederlands vertaalde boeken van het leerwerk zijn beschikbaar, evenals
de meeste boeken die niet tot het leerwerk behoren. De boeken zijn verkrijgbaar
via de boekhandel en te bestellen via de website van de uitgever Aurora:
www.aurora-productions.com 
 
Er verschijnen op de website van de uitgever steeds meer vertaalde E-Books van
Bô Yin Râ. Voor wie graag digitaal leest of de boeken compact mee wil nemen, bv.

https://boyinra.nl/over-bo-yin-ra/
mailto:info@aurora-productions.com
https://www.boyinra.nl/
https://www.facebook.com/boyinra.nl/
https://www.facebook.com/boyinra.nl/
https://www.aurora-productions.com/


op reis, is een bezoek aan deze pagina de moeite waard! 
 
De Duitse boeken en antiquarische exemplaren zijn verkrijgbaar bij ‘De
Boekenvriend’ te Albergen: http://www.deboekenvriend.nl/

Nogmaals over donaties 
 
Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door legaten en
donaties. De vorige keer schreven we al dat de stichting dit jaar en de
achterliggende jaren haar activiteiten voor een groot deel heeft kunnen
financieren uit donaties van lezers. Tot vorig jaar waren er ook renteopbrengsten
van in het verleden ontvangen schenkingen, maar helaas is dat met de huidige
rentestand geen inkomstenbron meer. Gelukkig hebben we nog middelen uit het
verleden die we aan kunnen spreken, maar de donaties zijn wel nog belangrijker
geworden. 
 
Donaties zijn dan ook zeer welkom op rekeningnummer NL51INGB0003092141
t.n.v. Stichting Bô Yin Râ. 
 
Vermeld hierbij indien gewenst je postadres of e-mail adres voor correspondentie.
Helaas is het door gewijzigde regelgeving niet meer mogelijk om de gift af te
trekken van de belasting. 
Het bestuur is eenieder die het werk van de stichting op deze wijze mogelijk
maakt bijzonder dankbaar!

Bestuur en vrijwilligers 
  
De bestuurssamenstelling is sinds maart 2022 als volgt: 
Oda de Wit, voorzitter.  
Rolf Lanting, secretaris/penningmeester. 
 
De volgende personen werken (ook) als vrijwilliger voor de stichting: 
Rob van der Hoeden, vertaler. 
Arend Knibbe, meelezer vertalingen. 
Rolf Lanting, meelezer vertalingen. 
Dick Krijt, meelezer vertalingen. 
Dick Ettema, website en digitalisering. 
  
De gebroeders Alrik, Rien en Paul Swagerman zijn op de achtergrond beschikbaar
als adviseur druktechnieken, vormgeving en digitalisering.

 Bestuur en correspondentie adres 
 
Het correspondentieadres is: 

https://aurora-productions.com/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2%3EE-Book


Rolf Lanting 
Heinkuitenstraat 21 
1391 VN Abcoude 
 tel. 0636030382 
 
Het mailadres van de stichting is: info@boyinra.nl 
Website: www.boyinra.nl
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