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Nieuwsbrief nazomer 2022
Beste allen,
Graag willen we jullie in deze nazomer-nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot de stichting en wijzen op de recent uitgegeven
boeken.
In april lieten we jullie weten dat Dick Krijt ons bestuur heeft verlaten. Naar verluidt gaat het
hem goed, hij zou de tijd die vrij is gekomen nuttig gebruiken voor andere relevante zaken.
Ook met het bestuur blijft het goed gaan, juist omdat er de laatste jaren zoveel ‘voorwerk’ is
gedaan, o.a. door Dick. Dat neemt echter niet weg dat het bestuur mede op grond van de
statuten, die voorschrijven dat het bestuur uit 3 personen bestaat naarstig op zoek is naar
een kandidaat bestuurslid. Verderop legt Oda een en ander uit.
Mbt nieuwe uitgaven het volgende:
Intussen is het boek ‘Meer Licht’ in mooi lichtend gele omslag uitgekomen: wat een mooi
boek is dat weer geworden!
Het bestuur heeft voorts na heroverweging en op advies van de uitgever Jan Willem Bakker
(Aurora productions) toch besloten de drie bundels Leven in het Licht, Boven alledag en
Eeuwige werkelijkheid gebundeld in één boek onder de titel ‘Leven in het Licht’ uit te brengen,
conform het oude plan en zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief van december 2021.
En er staan nog meer boeken aan te komen: ‘Levenswoorden’ en een herdruk van “Gene
zijde’, dit vanwege het feit dat het meer verkocht wordt. En ook aan ‘het Huwelijk’ wordt
gewerkt!
De uitgever Aurora heeft het met al de boeken die nog uitgegeven moeten worden druk,
maar hoopt dit jaar toch de boeken uit te laten komen, zo hebben we van Jan Willem
vernomen.

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 na-zomer- en herfstperiode toe.
Met een hartelijke groet,
namens het bestuur,
Rolf Lanting

Nieuw: Geestelijke Relaties

Dit mooie boek met lichtend gele omslag gaat over de verschillende wegen waarlangs de
aardse mens sinds de vroegste tijden naar geestelijk licht heeft gezocht.. Bij al zijn zoeken
komt het er echter steeds op aan dat de mens is vervuld van de 'ware eredienst aan God'.
Wat die inhoudt leert dit boek. Verhandelingen over onder meer: het licht van de geest in
het christendom, de kathedraalbouw, de kabbala, waarachtige theosofie (theo-sophia) en
het mysterie van de kunstzinnige uitdrukkingsvorm. 270 pag. / Pb., 2022 / 18 x 12 cm. /
Vertaling 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.

Van de voorzitter:
Werving nieuwe bestuursleden - bestuur op zoek naar ‘ingroei bestuursleden’.
Na het vertrek van Dick Krijt uit het bestuur zijn Rolf en ik de overblijvende bestuursleden.
Wij kijken er naar uit weer een derde persoon in ons midden te zien.
Maar ditmaal zoeken we niet, zoals een aantal jaren terug, naar mensen die meteen allerlei
praktisch werk op zich kunnen nemen. We zijn op zoek naar mensen die op hun gemak
willen ingroeien in het bestuur. Mensen met bezieling voor de mooie taak van de stichting,
gecombineerd met een praktische inslag.
Bij het opvullen van de vacature in het bestuur spelen een paar overwegingen een rol.

Anders dan een paar jaar geleden staan er voor het bestuur geen intensieve zaken meer op
de agenda. De digitale transformatie en het toekomstbestendig maken van het
vermogensbeheer zijn afgerond. Het vertalen en het uitgeven van de boeken verloopt
soepel. Aankomende bestuursleden hoeven daarom geen ingewikkelde taken op zich te
nemen. Het is zelfs mogelijk dat belangstellenden eerst in een ingroeiperiode een rol als
adviseur op zich nemen, om daarna te beslissen of het bestuurslidmaatschap iets voor
hem of haar is.
Wat wel belangrijk is, is dat wij de continuïteit van het bestuur veiligstellen.
Rolf en ik zijn rond de 70 jaar. Daarom zoeken we als aanvulling op ons bestuur naar ‘jonge’
mensen, vijftigers of jonger. Mensen die na verloop van wat tijd het stokje kunnen
overnemen en de stichting daarmee toekomstbestendig maken.
Alle andere zaken bespreken we graag persoonlijk. Dus als je ook maar enige
belangstelling hebt: neem contact met ons op en met een kop koffie bespreken we of het
iets voor je is.
Met een hartelijke groet,
Oda de Wit
Reactie: bel mij, 0639469109, mail naar o.de.wit@hetnet.nl, of neem contact op met Rolf
Lanting 0636030382, rhhlanting@gmail.com

Nogmaals: 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 nogmaals 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.

Nog steeds aandacht voor de nieuwe folder.

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 en 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.auroraproductions.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. 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 tot voor kort de lopende uitgaven voor een
groot deel heeft kunnen financieren uit donaties van lezers en uit renteopbrengsten van
beleggingen van donaties uit het verleden. Helaas zijn beleggingen in obligaties en
aandelen met de huidige rentestand geen inkomstenbron meer. We hebben daarom onze
middelen voor een deel nu belegd in goud en enkele aandelen. We zijn blij te kunnen
zeggen dat door de stijging van de goudprijs onze middelen niet alleen waardevast zijn
geworden maar ook in waarde zijn gestegen. Daarnaast hebben we ook nog middelen uit
het verleden die we aan kunnen spreken voor de lopende uitgaven, 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-mailadres 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:
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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