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aan een gerichte werving van gelden. Hierdoor kunnen 
alle inkomsten besteed worden aan het goede doel.

Om de continuïteit van de basiswerkzaamheden te kun-
nen garanderen, houdt de stichting financiële reserves 
aan. Deze reserves staan op spaarrekeningen bij banken. 
De reserves worden niet belegd in aandelen, obligaties of 
andere beleggingsvormen. 

De reserves die niet nodig zijn voor de basiswerkzaamhe-
den van de stichting worden bestemd voor de vertalingen. 
De concrete bedragen hieromtrent kunt u vinden bij (de 
toelichting op) de balans van 2015, en de projectie van 
deze reserves voor de komende jaren vindt u na de jaar-
cijfers van 2015. Wanneer er meer vermogen beschikbaar 
komt dan nodig is voor het aanvullen van de basisreserve, 
zal dat de komende jaren besteed worden aan het aanvat-
ten van nieuwe talen. 

Om haar doelstelling te verwezenlijken kent de stichting 
onder meer de volgende activiteiten:

1. Basiswerkzaamheden:

• Uitgeven, vervaardigen, herdrukken, verkopen en 
verzenden van de 27 boeken van Jozef Rulof in 
diverse talen, zowel materieel als digitaal

• Bekendheid geven aan het bestaan van deze boe-
ken en hun inhoud

• Dienstverlening aan lezers van de boeken en 
donateurs van de stichting via mail, telefoon, e-
nieuwsbrief en blad ‘De Eeuw van Christus’, hulp 
bij webwinkel bestellingen, e.d.

• Automatisering, waaronder uitbouw van de web-
site van de stichting en een database waarin alle 
zinnen uit de 27 boeken gekoppeld zijn aan de 
brontekst en aan alle vertalingen van die zinnen 
in andere talen

• Aankoop, restauratie en beheer van de schilde-
rijen van Jozef Rulof

• Beheer en digitaliseren van het archief

2. Vertalen van de 27 boeken in andere talen

Beste Lezer (es),

Doel

In dit jaarverslag laten we zien hoe Stichting Geestelijk-
Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” 
in 2015 verder gebouwd heeft aan haar doelstelling, die in 
het taalgebruik ten tijde van de oprichting van de stich-
ting in 1946 omschreven kan worden als: 

Het verbreiden van de leer, die door de astrale Mees-
ters, middels hun instrument Jozef Gerhardus Rulof, 
aan de aarde geschonken is, teneinde in de Eeuw van 
Christus welke na de verschrikkelijkste oorlog aller 
tijden is begonnen, een waardevolle bijdrage te leveren 
tot de vestiging van het Koninkrijk Gods op aarde. 

In een meer hedendaags taalgebruik kan het doel van de 
stichting omschreven worden als:

Elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om ken-
nis te nemen van het werk dat door middel van Jozef 
Rulof (1898-1952) op aarde is gebracht. 

Beleidsplan

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de 
stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te berei-
ken. Aangezien de stichting geen tijdelijk maar wel een 
eeuwig doel heeft, is haar beleid erop gericht om steeds 
verder te kunnen bouwen aan ‘De Eeuw van Christus’. 
Daarom denkt het bestuur van de stichting beleidsmatig 
altijd in meerdere komende jaren. Om het meerjarig be-
leid toe te lichten hebben we een projectie gemaakt van de 
jaarcijfers voor de komende jaren. U vindt deze meerjarige 
projectie na de jaarcijfers van het boekjaar 2015.

De inkomsten van de stichting bestaan voor een klein deel 
uit de winst op verkopen van boeken, en voor het overgro-
te deel uit giften en erfenissen. Omdat deze inkomsten in 
voldoende mate de basiswerkzaamheden van de stichting 
mogelijk maken, hoeft de stichting geen geld te besteden 
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015

De uitgeoefende activiteiten bestonden uit de basiswerk-
zaamheden en het vertalen, zoals beschreven in het be-
leidsplan. Na het opstarten van het Spaanse vertaalproces 
in 2014 konden we in 2015 intensief werken met twee 
Spaanse vertalers, waardoor op het einde van het jaar al de 
vertaling van het zevende boek werd aangevangen. Ook 
in het Duits kon de geplande productie gerealiseerd wor-
den met het oog op het finaliseren van de Duitse vertalin-
gen in het jaar 2020.

Binnen de basiswerkzaamheden is er vooral gewerkt aan 
het tweede punt in het beleidsplan: bekendheid geven 
aan het bestaan van deze boeken en hun inhoud. Dit re-
sulteerde in 2016 in het publiceren van de ‘Reisgids Ons 
Hiernamaals’, ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1: Ons 
Hiernamaals’ en de vernieuwde website Rulof.org. Op de 
volgende pagina’s beschrijven we deze nieuwe publicaties 
als resultaat van de basiswerkzaamheden in 2015. 



4

Het Jozef Rulof Naslagwerk bestaat hoofdzakelijk uit 
een thematische bundeling van teksten uit de 11.000 pa-
gina’s die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen. Door 
de relevante informatie over een onderwerp bij elkaar te 
plaatsen, wordt dat onderwerp diepgaand belicht en ge-
nuanceerd weergegeven. Doordat de aangehaalde teksten 
bij sommige onderwerpen uit vele verschillende boeken 

komen, is het naslagwerk hoofdzakelijk bedoeld voor 
mensen die al meerdere boeken van Jozef Rulof gelezen 
hebben.

Het eerste deel van het naslagwerk telt 512 pagina’s en 
kost € 15. Om de prijs van dit gebonden boek laag te hou-
den, zijn er geen kleurillustraties. De volgende onderwer-
pen komen aan bod in Deel 1 ‘Ons Hiernamaals’:

Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1

1. Bijnadoodervaring

2. Uittreding

3. Sferen in het hiernamaals

4. Lichtsferen

5. Eerste lichtsfeer

6. Tweede lichtsfeer

7. Derde lichtsfeer

8. Sterven als overgaan

9. Crematie of begraven

10. Balseming

11. Dood

12. Orgaandonatie en transplantatie

13. Geest en geestelijk lichaam

14. Zomerland - Vierde lichtsfeer

15. Vijfde lichtsfeer

16. Zesde lichtsfeer

17. Zevende lichtsfeer

18. Hemel

19. Duistere sferen

20. Schemerland 

21. Land van haat

22. Dal van smarten

23. Hel

24. Dante en Doré

25. Geesten op aarde

26. Euthanasie en zelfmoord

27. Lantos

28. Aura

29. Schijndood

30. Gene Zijde

31. Engel

32. Weide

33. Kindersferen

34-36. Meesters, Alcar en Zelanus

37. Mentale gebieden

38. Boeken over het Hiernamaals
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Dit naslagwerk bevat veel informatie over het leven van 
Jozef Rulof (1898-1952). Heel wat aangehaalde teksten in 
dit werk zijn biografisch en geven de ervaringen weer van 
André, zoals Jozef in veel teksten genoemd wordt. In zijn 
biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’ en in een aantal an-
dere aangehaalde boeken wordt hij ‘Jeus’ genoemd. Een 
inhoudsbeschrijving van deze biografie vindt u op pagina 
509 van dit naslagwerk.

Jozef Rulof verkreeg zelf een blik in het hiernamaals 
door uit zijn lichaam te treden. We hebben het artikel 
‘uittreding’ vooraan in dit naslagwerk geplaatst, omdat 
u hierin kunt lezen hoe Jozef Rulof ervaringsdeskundig 
werd op het gebied van het hiernamaals. Door zijn vele 
uittredingen onder leiding van zijn geestelijke leider Alcar 
leerde hij alle duistere en lichtende werelden van het hier-
namaals kennen.

Ondanks de eigen kennis die Jozef door zijn uittredin-
gen verkreeg, heeft hij de boeken die op zijn naam staan 
niet zelf geschreven. Jozef heeft deze boeken ontvangen 
van zijn geestelijke leiders, mensen die op aarde gestorven 
zijn en in het hiernamaals een geestelijke studie hebben 
gevolgd.

Het unieke van Jozef Rulof is dat hij door zijn uit-
tredingen die ontvangen kennis zelf kon controleren op 
waarheid. Zo nam Alcar hem tijdens een uittreding bij-
voorbeeld mee naar een crematie, zodat Jozef met eigen 

geestelijke ogen kon aanschouwen welk verschrikkelijk 
leed een crematie kan betekenen voor de mens die nog 
niet volledig naar zijn hiernamaals is overgegaan.

De 11.000 pagina’s die Jozef ontvangen heeft, geven 
diepgaande antwoorden op een veelheid aan levensvra-
gen. Zo leren we niet alleen een ‘harmonisch’ sterven op 
aarde kennen, maar we worden ook geïnformeerd over de 
onnatuurlijke handelingen die het overgaan naar het hier-
namaals kunnen belemmeren, zoals euthanasie, orgaan-
donatie en balseming.

Alcar zegt dat de kennis die door Jozef op aarde is ge-
bracht deel uitmaakt van ‘De Universiteit van Christus’. 
Christus kwam naar de aarde om de kern van zijn bood-
schap te brengen: Hebt elkander lief. Had men hem la-
ten leven, dan had Hij veel meer uitleg bij zijn boodschap 
kunnen geven. Nu brengt Hij zijn universiteit op aarde 
door zijn helpers in het hiernamaals zoals meester Alcar. 
Die universiteit bevat onder meer de uitleg hoe wij door 
de onbaatzuchtige liefde ons geestelijk verruimen zodat 
wij na onze dood een lichtsfeer in het hiernamaals kun-
nen binnentreden.

De aardse universiteiten richten zich voornamelijk op 
de materiële werkelijkheid, op de wetten die het stoffelijke 
leven regeren. De Universiteit van Christus daarentegen 
verklaart de geestelijke werkelijkheid van ons leven na de 
dood. Ook hier gelden wetten die ons geestelijk lichaam 
regeren. Deze wetten zijn even ‘neutraal’ als de stoffelijke 
wetten, ze hangen niet af van een geloofsovertuiging of 
een levensbeschouwing. Ze gelden voor alle mensen die 
naar het hiernamaals overgaan, onafhankelijk van hun 
geloof in een leven na de dood. En ze gelden niet alleen 
voor het leven in het hiernamaals, maar ook voor de over-
gang daarnaartoe, zodat het levensbelangrijk is om deze 
wetten te leren kennen om te weten wat er precies gebeurt 
bij zelfmoord, euthanasie, orgaandonatie, balseming,  cre-
matie en begraven.

Alcar zegt dat we deze wetten ook in onszelf kunnen 
voelen, omdat ze deel uitmaken van ons eigen leven. In 
onszelf kan het besef aanwezig zijn dat ons leven niet 
beperkt is tot dit ene aardse leven, omdat we onbewust 
voelen dat we een geestelijke kern hebben die ons aardse 
lichaam bezielt, overstijgt en overleeft. Als we die geeste-
lijke kern in liefde ontwikkelen, dan gaat de universiteit 
van Christus ook in ons eigen bewustzijn ontwaken, en 
lezen we in dit naslagwerk over Ons Eigen Hiernamaals.

Jozef Rulof en ‘De Universiteit van Christus’

Jozef Rulof

In het naslagwerk staat vooraan ten geleide:
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Beste Lezer, 

Als uitgever van de boeken van Jozef Rulof krijgen wij 
dikwijls vragen zoals: Wat zegt Jozef Rulof over euthana-
sie? Wat staat er in de boeken over crematie? Waar staat in 
de boeken iets over orgaandonatie?

Uit deze vragen is het plan voor een naslagwerk gebo-
ren. Een overzichtelijk werk dat deze vragen beantwoordt 
en tevens aangeeft waar er in de boeken hierover geschre-
ven wordt.

Voor dit eerste deel van het naslagwerk hebben we ons 
gericht op de thematiek van de eerste boeken ‘Een Blik in 
het Hiernamaals’ en ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’. 
Daarom vindt u in dit eerste deel onderwerpen die te ma-
ken hebben met het overgaan naar het hiernamaals, en 
het leven in het hiernamaals.

Bij elk onderwerp hebben we relevante teksten uit de 
boeken op een rijtje gezet. We hebben die teksten kort 
toegelicht met contextinformatie voor lezers die nog niet 
alle boeken van Jozef Rulof gelezen hebben. Per onder-
werp vindt u deze teksten en toelichtingen onder de term 
‘bronnen’.

Voor vragenstellers die nog geen boek van Jozef Rulof 
gelezen hebben, zijn deze bronnen niet altijd voldoende 
toegankelijk. De 27 boeken hebben een grote verschei-
denheid aan stijl, woordkeuze, personages, romanver-
halen, beschreven tijdsperiodes en analysediepte. De 
opeenvolging van deze verscheiden teksten is voor vele 
vragenstellers moeilijk opneembaar, ondanks de toelich-
tingen. Daarom hebben we bij elk onderwerp een inlei-
ding geschreven. Die inleiding vindt u in het begin van 
elk artikel.

We spreken over artikelen omdat elk onderwerp uit dit 
naslagwerk als een apart artikel op onze website Rulof.
org staat. Zo kan elk artikel op zichzelf gelezen worden, 
als direct antwoord op een specifieke vraag. En zo kun-
nen deze artikelen de zoeker informeren die zich via in-
ternet op een specifiek onderwerp richt. Door deze keuze 
om per onderwerp te werken, kan sommige informatie 
in de verschillende artikelen overlappend zijn. We hebben 
herhalingen zoveel mogelijk beperkt door veel gebruik te 

maken van verwijzingen naar andere artikelen.
Op papier vertaalt het onderscheid tussen de inleiding 

en de bronnen van elk artikel zich in twee verschillen-
de publicaties. Dit naslagwerk beoogt een verdieping en 
bevat daarom zowel de inleiding als de bronnen bij elk 
onderwerp. Omdat vele vragenstellers niet onmiddellijk 
geïnteresseerd zijn in alle bronnen hebben we daarnaast 
ook een kleiner boekje samengesteld van 64 pagina’s, dat 
als kennismaking gebruikt kan worden. Dat boekje bevat 
alleen de inleiding van een aantal artikelen, zodat het ge-
heel sneller opneembaar is. In dat boekje wordt voor ver-
dere verdieping verwezen naar dit naslagwerk, naar onze 
website en naar de boeken van de meesters. De titel van 
dat boekje is: Reisgids Ons Hiernamaals. 

We zijn er ons van bewust dat de reisgids en dit naslag-
werk naast het beantwoorden van vele vragen, ook veel 
nieuwe vragen kan oproepen. Wij hopen nog verschillen-
de volgende delen van het naslagwerk uit te geven, die de 
machtige wijsheid van de Universiteit van Christus verder 
belichten. U kunt over de volgende delen bericht ontvan-
gen door u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief via 
onze website Rulof.org. Donateurs van de stichting kun-
nen de verdere uitgaven ook volgen via het blad van de 
stichting ‘De Eeuw van Christus’. Maar bovenal zijn er 
natuurlijk de oorspronkelijke 27 boekwerken die honder-
den levensvragen beantwoorden. Een overzicht van deze 
boekwerken vindt u op pagina 11 van dit naslagwerk.

Wij hopen met dit naslagwerk de wens van vele lezers 
te vervullen om alle informatie over een onderwerp achter 
elkaar te kunnen lezen, en hierdoor zowel het overzicht als 
de genuanceerdheid van de doorgegeven kennis te kun-
nen behouden. 

Met hartelijke groet,

Ludo Vrebos 
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus 
Alkmaar, 1 mei 2016.

In het naslagwerk vindt u daarna:

Voorwoord
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De Reisgids Ons Hiernamaals veronderstelt geen voor-
afgaande lezing van boeken van Jozef Rulof. Hierdoor is 
het boekje van 64 pagina’s te gebruiken om uw vrienden, 
familie of kennissen te laten kennismaken met het werk 
van Jozef Rulof. In de loop der jaren is de stichting dik-
wijls de vraag gesteld: is er geen brochure waarmee ik ie-
mand kan informeren wat Jozef Rulof zegt over crematie, 
of over actuele onderwerpen als orgaandonatie en eutha-
nasie. Op dat moment is het geven van een boek van Jozef 
Rulof dikwijls niet toereikend, omdat de informatie over 
deze onderwerpen over vele boeken verspreid is, waaron-
der vele studieboeken.

De reisgids is niet samengesteld met aangehaalde tek-
sten uit de boeken van Jozef Rulof zoals het naslagwerk. 
De reisgids bevat goed opneembare, bondige teksten in 
één schrijfstijl voor een eerste kennismaking. Deze gids is 
inhoudelijk wel gebaseerd op het naslagwerk en behandelt 
hetzelfde thema als het eerste deel van het naslagwerk. 
De volledige tekst van de reisgids is ook opgenomen in 
het naslagwerk, en doet daar dienst als inleiding tot de 
verschillende onderwerpen.

Omdat dit boekje bedoeld is als kennismaking, is het 
volledig uitgevoerd in kleur met talrijke illustraties. De 
prijs is € 4. Op pagina 8 van dit blad vindt u de inhouds-
opgave. En aan het einde van deze reisgids is ook een 
overzicht van de boeken van Jozef Rulof opgenomen, een 
inhoudsbeschrijving van ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en 
‘Zij die terugkeerden uit de Dood’, en een bestellijst per 
1 mei 2016.

Op de achterzijde van de gids is de volgende tekst op-
genomen: De meeste reisverhalen over het hiernamaals 
zijn van mensen die over hun bijnadoodervaring vertel-
len. Hun ervaring is echter meestal eenmalig en vrij kort. 
Jozef Rulof daarentegen heeft honderden reizen door het 
hiernamaals gemaakt. Hierdoor heeft hij alle geestelijke 
werelden leren kennen waar wij na de dood terecht kun-
nen komen. Maar daarnaast ontdekte hij ook de enorme 
gevolgen van euthanasie, zelfmoord, crematie, balseming, 
orgaandonatie en transplantatie voor onze overgang naar 
het hiernamaals. Deze reisgids bevat een beknopte be-
schrijving van zijn onthullende bevindingen, die we kun-
nen gebruiken voor een behouden overtocht op de laatste 
reis van dit aardse leven.

Reisgids Ons Hiernamaals
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Beste Lezer,

De verhalen van miljoenen mensen met een bijnadood-
ervaring vertonen opvallende overeenkomsten over alle 
culturen en werelddelen heen. Eén van die overeenkom-
sten is dat vele mensen zichzelf van bovenaf zien liggen, en 
dat ze het gevoel hebben buiten hun lichaam te zweven. 
Toch kunnen ze nog voelen, denken en waarnemen. Een 
dergelijke ervaring wordt een ‘uittreding’ genoemd. Door 
die uittreding kunnen ze na hun ervaring precies vertellen 
wat de omstanders gezegd en gedaan hebben gedurende 
de tijd dat hun lichaam voor dood neerlag.

Jozef Rulof (1898-1952) beleefde al vanaf zijn vroegste 
jeugd heel vaak uittredingen. Hierdoor heeft hij een lang-
durige ervaring opgebouwd met een wereld die de meeste 
mensen slechts na hun dood leren kennen. Tijdens zijn 
uittredingen hoefde hij niet in de buurt van zijn lichaam 
te blijven, maar kon hij de geestelijke werelden van het 
hiernamaals bezoeken onder leiding van zijn geestelijke 
gids Alcar. Alcar noemt die geestelijke werelden ‘sferen’.

Alcar nam Jozef mee naar de zeven lichtsferen, die op 
aarde ook wel de ‘hemel’ genoemd worden. En ze maak-
ten samen ook vele reizen in de duistere sferen, op aarde 
als de ‘hel’ gekend. Maar daar zag Jozef dat er geen vuur 
was, en dat de meeste andere opvattingen over hel en he-
mel niet strookten met de werkelijkheid. Hij moest erva-
ren dat zijn medemens op aarde nog bijna niets wist van 
het leven na dit leven, waardoor vele mensen hun over-
gang naar het hiernamaals ongeweten verzwaren door 
onnatuurlijke handelingen zoals crematie, euthanasie en 
balseming. Daarom maakte hij het tot zijn prioriteit om 
als ervaringsdeskundige al zijn verworven kennis aan ons 
door te geven, zodat wij zijn ervaringen als reisgids kun-
nen gebruiken voor onze laatste tocht van dit aardse leven.

Maar niet alleen op het ogenblik dat onze laatste reis 
aanbreekt, is deze kennis waardevol. Jozef zag namelijk 
dat wij onze plaats in het hiernamaals zelf bepalen door 
wat we tijdens ons aardse leven doen. Hierdoor begreep 
hij eerst ten volle waarom Christus zoveel nadruk had ge-
legd op de universele naastenliefde. Jozef zag dat alleen de 
mens met liefdevolle gevoelens voor zijn medemens naar 
de sferen van licht overging.

Naast zijn eigen ervaringen bevatten de boeken die via 
Jozef Rulof op aarde zijn gekomen ook de kennis van Al-
car en andere geestelijke gidsen die na hun leven op aarde 
in het hiernamaals een geestelijke studie hebben gevolgd.

Het unieke van Jozef Rulof is dat hij door zijn uit-
tredingen die ontvangen kennis zelf kon controleren op 
waarheid. Zo nam Alcar hem tijdens een uittreding bij-
voorbeeld mee naar een crematie, zodat Jozef met eigen 
geestelijke ogen kon aanschouwen welk verschrikkelijk 
leed een crematie kan betekenen voor de mens die nog 
niet los is van zijn lichaam.

Al deze kennis is neergeschreven in 27 boeken, die op 
het einde van deze reisgids vermeld worden. In totaal gaat 
het om meer dan 11.000 pagina’s. Uit deze enorme hoe-
veelheid informatie hebben we deze reisgids samengesteld 
als eerste kennismaking met dit omvangrijke werk.

Wanneer u na deze kennismaking hier meer over wilt 
weten, kunt u terecht op onze website Rulof.org. Elk 
hoofdstuk uit deze reisgids staat als apart artikel onder 
het thema ‘Hiernamaals’ op Rulof.org. Onder de meeste 
artikelen staat een knop ‘bronnen’ die toegang geeft tot 
de teksten uit de boeken van Jozef Rulof waarop wij de 
artikelen hebben gebaseerd. Deze bronnen kunt u ook op 
papier lezen in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1: Ons 
Hiernamaals’. En natuurlijk kunt u ook de 27 boeken le-
zen als antwoord op honderden levensvragen.

Wij hopen met deze reisgids de unieke informatie uit 
de boeken van Jozef Rulof over de behandelde onderwer-
pen overzichtelijk in kaart gebracht te hebben, met in het 
bijzonder de onthullende beschrijving van de geestelijke 
gevolgen van ons handelen tijdens het overgaan naar Ons 
Hiernamaals.

 
Met hartelijke groet, 
Ludo Vrebos 
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus 
Alkmaar, 1 mei 2016

In de reisgids staat vooraan ten geleide:

Jozef Rulof
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Als u onze vernieuwde website bezoekt, wordt u eerst 
gevraagd een taalkeuze te maken (zie linksboven). Elke 
bezoeker is dan meteen op de hoogte van de stand van het 
vertaalproject. Vervolgens krijgt u het menu met thema’s 
(zie linksonder), waarbij een getal aangeeft hoeveel artike-
len dat thema bevat. Het klikken of tikken op een thema 
opent dan de lijst met onderwerpen (zie onder). 

Vernieuwde website Rulof.org
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De meeste artikelen bestaan uit een kennismaking met 
het onderwerp, en de knop ‘Bronnen en verdieping van’ 
voor wie dat onderwerp diepgaander wil bestuderen. Als 
voorbeeld ziet u hieronder het artikel ‘Vijfde lichtsfeer’.

De knop ‘delen’ geeft de mogelijkheid om dit artikel 
digitaal met anderen te delen. Klikken op deze knop 
geeft een blauwe selectie (zie rechts) met onder meer 
‘http://rulof.org/nl/Vijfde-lichtsfeer’, het websiteadres van 
dit specifieke artikel.
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De afgelopen jaren kregen we regelmatig de vraag om 
in de boeken een passage op te zoeken die iemand zich 
herinnerde. Als de vraagsteller voldoende informatie kon 
aanreiken, konden wij deze passage meestal wel vinden 
en e-mailen.

Handiger is het natuurlijk als u dat zelf ook kunt opzoe-
ken, zodat u daarin onafhankelijk bent. Daartoe hebben 
we nu de knop ‘Zoeken’ rechtsboven op onze vernieuwde 
website geplaatst. Die leidt naar een zoekvak waarin u een 
trefwoord kunt typen.  

Zodra u begint te typen, komen er onder het zoekvak sug-
gesties. Het typen van de letter ‘w’ geeft bijv.:

Onderaan ziet u dan een lijst met artikelen waarin een 
woord in de titel van dat artikel voorkomt dat met de let-
ter ‘w’ begint. Klikken op een titel leidt naar het desbe-
treffende artikel. Zo kunt u via deze lijst bijvoorbeeld snel 
naar het artikel over de Cd ‘Was ik Liefdevol’ gaan.

De bovenste gele zoeksuggestie geeft de mogelijkheid 
om in de artikelen van de website en/of in de boeken van 
de meesters te zoeken. U kunt deze zoekopdracht verfij-
nen door op ‘zoekopties’ te klikken. Dan krijgt u een lijst 
met boeken die u kunt aanvinken om in die boeken naar 
het trefwoord te zoeken. Ingelogde donateurs kunnen 
hier ook de studieboeken aanvinken, zoals u ziet in de 
afbeelding hiernaast. In deze lijst hebben we drie kennis-
makingsboeken en 19 studieboeken aangevinkt. 

Digitaal zoeken in de boeken

Op pagina 13 ziet u het resultaat van het zoeken van 
het woord ‘Wayti’ in alle boeken van de meesters. Wayti 
komt op 274 plaatsen in de boeken voor. Eenmaal in ‘Jeus 
van Moeder Crisje Deel 1’ en bijvoorbeeld vijfmaal in ‘De 
Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5’. De resultatenlijst laat 
zien in welke zinnen Wayti voorkomt. Als er op een zin 
uit deze lijst geklikt wordt, dan wordt de context van die 
zin getoond in het desbetreffende boek. 
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Hieronder ziet u het resultaat van het klikken op het 
eerste zoekresultaat van het woord Wayti, in het boek ‘Jeus 
van Moeder Crisje Deel 1’. De gevonden zin met woord 
Wayti wordt dan in de context van het boek getoond. 
Desgewenst kan men dan dit stuk of het hele hoofdstuk 
lezen, en zo de context opnemen waarin dit woord in deze 

passage gebruikt is. Men kan dan verder lezen in dit boek, 
of terugkeren naar de zoekresultaten om andere passages 
te onderzoeken waarin het woord voorkomt. Voor een 
volledig begrip van de context is het uiteraard nodig om 
eerst het volledige boek te lezen.

Via de optie ‘Talen’ kunt u  ook in de vertalingen van 
de boeken zoeken. 

En met de ‘Extra opties’ kan de zoekopdracht nog ver-
fijnd worden. 
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Waar staan de teksten in de boeken: zinnummer en naslagwerk

Het zoekvak op onze website heeft nog een andere han-
dige functie meegekregen die te gebruiken is in combina-
tie met het naslagwerk. De basis van het naslagwerk wordt 
gevormd door de geselecteerde teksten uit de boeken van 
Jozef Rulof. Deze teksten vindt u onder de bronnen van 
een artikel. De teksten zijn afgedrukt op een grijze achter-
grond. Onder elke tekst vindt u de naam van het boek en 
een zincode die aangeeft om welke zin(nen) het gaat. Als 
illustratie hebben we op pagina 16 een volledige pagina 
uit het naslagwerk opgenomen.

Voor de zincode (C1.93.95) is geen gebruik gemaakt 
van een aanduiding van een bladzijde in een gedrukt 
boek. De reden daartoe is dat die bladzijde bijna bij elke 
nieuwe druk verschilt door verschillende lettertypes, pagi-
nagroottes, bladspiegels of andere druktechnische oorza-
ken. Zo zijn we bij het eerste boek ‘Een Blik in het Hier-
namaals’ inmiddels bij de 19e druk aanbeland. Het wordt 
dan zeer omslachtig om aan te duiden waar u een bepaalde 
zin in de verschillende pagina’s van al die 19 drukken op 
papier kunt terugvinden. Bovendien hebben deze pagina’s 
dan weer geen referentie met het tonen van deze teksten 
in de online versie van de boeken op onze website. 

Als toekomstbestendige oplossing hebben we elke zin 
uit een boek van Jozef Rulof een uniek zinnummer gege-
ven. Zo begint de bovenstaande tekst bij zinnummer 93 
van dat boek, en eindigt bij zinnummer 95. De zinnum-
mers worden voorafgegaan door de boekcode C1.

Bij het intypen van C1.93.95 in het zoekvak veronder-
stelt onze website dat u de aangehaalde zinnen in hun 
context van het hele boek wilt zien. Daarom komt dan als 

eerste suggestie: Ga naar zin 93 in boek.
Het klikken op de gele suggestie geeft dan het scherm 

zoals afgebeeld onderaan deze pagina. Zo kunt u de con-
text van de aangehaalde tekst lezen, en zelfs het hele boek. 
Voor een volledig begrip van de aangehaalde teksten is 
het natuurlijk raadzaam ze te lezen in de context van het 
hele boek.

Wanneer het een studieboek betreft, zoals ‘De Kosmo-
logie van Jozef Rulof Deel 1’, dient u wel ingelogd te zijn 
als donateur van de stichting. Kennismakingsboeken zijn 
voor iedereen toegankelijk zonder inloggen.

Ook de andere weg is mogelijk: Als u in de online versie 
van een boek tikt of klikt op een zin die uit de brontekst 
komt, wordt het zinnummer getoond. Daarachter ziet u 
hoeveel zinnen het boek in totaal telt. Tot slot wordt in 
procenten weergegeven welke positie die zin in het boek 
bedraagt, dus hoeveel u van het totale boek gelezen heeft 
wanneer u bij die zin bent aanbeland.

Als u op deze informatie tikt of klikt, wordt het zin-
nummer geselecteerd zodat u het makkelijk kunt kopië-
ren en plakken in een ander document. U kunt het ook 
aan anderen meedelen, omdat onze website met de zin-
nummers altijd de bedoelde teksten kan tonen. Op die 
wijze kan het verschil in bladzijdenummers van de ver-
schillende drukken van een boek overstegen worden.
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3.  Sferen in het hiernamaals    

 Naar welke duistere of lichtende sfeer in het hiernamaals gaan we na het 
sterven op aarde?  
 

Het hiernamaals bestaat uit gescheiden geestelijke werelden die in de 
boeken van Jozef Rulof sferen genoemd worden. Na het sterven op aarde 
kunnen we naar die sfeer gaan die bij ons gevoelsleven hoort. Als we liefde 
voor onze medemens voelen, dan kunnen we naar een lichtsfeer gaan. 
Mensen met een duister innerlijk komen in een duistere sfeer terecht. 

Er zijn sferen die lijken op een aards landschap. Hierin leven de bewo-
ners die nog voelen en denken zoals ze dat op aarde deden. Hun geestelijke 
lichaam lijkt op het lichaam dat ze op aarde bezaten, omdat het geestelijke 
lichaam gevormd wordt naar hun gevoelsleven. 

Sommige sferen zijn niet meer met de aarde te vergelijken, omdat het 
gevoelsleven van de bewoners verder ontwikkeld is. Doordat zij meer lief-
de voor al het leven voelen, zijn zij een hogere lichtsfeer binnengegaan. 
Zoals alle bewoners van de sferen zijn zij op weg naar de zevende lichtsfeer, 
de hoogste sfeer in het hiernamaals van de aarde. 

 Sferen in het hiernamaals -- Bronnen  
 Zo binnen zo buiten  

Door zijn uittredingen kon Jozef Rulof de geestelijke wetten die gelden 
‘achter de doodskist’ verklaren, zoals dit in het volgend citaat uit het boek 
‘De Kosmologie van Jozef Rulof ’ over hem geschreven wordt: 

 Hij kan een geleerde deze wetten verklaren, want hij heeft ze gezien 
doordat hij de gave voor het uittreden bezit. Wie ben je achter de kist? 
Daar ben je als op aarde, je gaat naar een wereld die afstemming heeft 
op je innerlijk bewustzijn en leeft verder.  

 De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 (C1.93.95) 

Jozef heeft op zijn uittredingen gezien dat we na het sterven overgaan 
naar de sfeer die overeenkomt met ons gevoelsleven: 

Een bladzijde uit het naslagwerk als illustratie van het gebruik van een aangehaalde tekst:
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Staat van baten en lasten over 2015 (afgerond op hele euro's)

2015 2014
Baten
1. Giften en erfenissen 85.807 395.733
2. Resultaat op verkopen 14.454 13.945
3. Interest 14.177 18.868

114.438 428.546
Lasten
4. Doelbesteding basiswerkzaamheden 127.121 148.090
5. Doelbesteding vertalingen 132.510 102.651
6. Kosten beheer & administratie 8.318 8.308
7. Beloning bestuur 0 0
8. Wervingskosten 0 0

267.949 259.049
Diverse
9. Diverse baten minus lasten 9.856 19.021

Netto resultaat boekjaar -143.655 188.518

We plaatsen de staat van baten en lasten vooraan in deze 
jaarrekening, omdat we zo op de eerste plaats kunnen 
zetten wie de stichting draagt en haar werking mogelijk 
maakt: de donateur.

1. Giften en erfenissen

Het grote verschil aan ‘giften en erfenissen’ tussen 2014 
en 2015 wordt verklaard door een erfenis die in 2014 aan 
de stichting is toegevallen. In 2015 bestaat het bedrag vol-
ledig uit giften. Samen met de basisreserve die in de vorige 
jaren gevormd werd, volstaat dit bedrag om de basiswerk-
zaamheden de komende 7 jaren uit te voeren zoals gepro-
jecteerd in het 7 jaren beleidsplan op pagina 12.

2. Resultaat op verkopen

Het financiële resultaat op verkopen werd berekend door 
de kostprijs van de artikelen (in totaal € 14.685) in min-
dering te brengen op de verkoopprijs (in totaal € 29.139).

Toelichting op staat van baten en lasten

3. Interest

De financiële reserves van de stichting staan op spaarre-
keningen bij banken. Door de dalende interest op spaar-
rekeningen dalen deze baten ten opzichte van 2014.

4. Doelbesteding basiswerkzaamheden

In goede-doelen-land is het gebruikelijk de jaarlijkse las-
ten of uitgaven uit te splitsen naar het deel dat besteed 
werd aan het goede doel (in de stichting zijn dat de basis-
werkzaamheden en de vertalingen), het deel dat gebruikt 
werd voor het werven van het benodigde geld en het deel 
dat opging aan het beheer van de organisatie. 

De aard van de basiswerkzaamheden wordt beschreven in 
het beleidsplan. In 2015 hoefde er slechts relatief weinig 
uitgegeven te worden aan het restaureren van schilderijen 
(€ 4.052 t.o.v. € 19.267 in 2014). Verder werd er een ver-
mindering van de afschrijvingen en een optimalisatie van 
de basiswerkzaamheden gerealiseerd. Voornamelijk door 
deze drie aspecten kon de doelbesteding basiswerkzaam-
heden verminderd worden van € 148.090 in 2014 naar € 
127.121 in 2015. 
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Giften en erfenissen
75%

Verkopen
13%

Interest 
12%

5. Doelbesteding vertalingen

In 2015 kon er dankzij de vorming van de reserves voor 
het eerst meer uitgegeven worden aan vertalingen dan aan 
basiswerkzaamheden.

De verhoging van deze doelbesteding t.o.v. 2014 is toe te 
schrijven aan de intensivering van de Spaanse vertalingen.

De volgende boektitels zagen in 2015 het levenslicht: 
In de Engelse taal:
 Masks and Men
 Mental Illnesses seen from the Side Beyond
In de Duitse taal:
 Frage und Antwort Teil 4 und 5

In de Spaanse taal:
 El ciclo del alma
 Entre la vida y la muerte

6. Kosten beheer en administratie

Hieronder vallen de kosten voor administratie, accoun-
tant, vakliteratuur en banken.

7. Beloning bestuur

In de statuten van de stichting is gesteld: ‘De leden van 
het bestuur genieten als zodanig ten laste van de kas der 
stichting geen beloning. De door hen ten behoeve van de 
stichting werkelijk gemaakte kosten kunnen door hen, 
mits daartoe toestemming is verkregen van de penning-
meester, bij de stichting worden gedeclareerd.’
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In 2015 hebben de bestuursleden van Stichting GWG De 
Eeuw van Christus geen gemaakte kosten door hun func-
tie bij de stichting gedeclareerd. Er zijn ook geen vacatie-
gelden uitbetaald als vergoeding voor het vervullen van 
hun functie.  

Het bestuur bestond in 2015 uit: Ludo Vrebos (voorzitter), 
Bart Bisschop (secretaris) en Wim Boer (penningmeester). 

Het bestuur heeft in 2015 vergaderd op 6 mei, 28 oktober 
en 4 november. Op deze vergaderingen zijn onder meer 
de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Het Jozef 
Rulof naslagwerk Deel 1: Ons Hiernamaals, Reisgids Ons 
Hiernamaals, jaarrekening en jaarverslag 2014, restaura-
tie van schilderijen bij particulieren, printing on demand, 
Amazon en een update van het adressenbestand voor het 
blad ‘De Eeuw van Christus’.

8. Wervingskosten

Wij hoefden ook in 2015 geen enkele euro uit te geven aan 
wervingskosten, omdat de spontane donaties en erfenis-
sen al jarenlang voldoende zijn voor het bekostigen van de 
basiswerkzaamheden. 

9. Diverse baten minus lasten

Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie in de 
voorziening voor incourante voorraden.

Netto resultaat boekjaar

Dankzij de giften en erfenissen van de vorige jaren hebben 
we in 2015 € 143.655 meer kunnen besteden aan onder 
meer de vertalingen en basiswerkzaamheden (de lasten) 
dan er aan geld in dat jaar is binnengekomen (de baten).

Basiswerk
47%

Vertalingen
50%

Beheer & 
administratie

3% Beloning bestuur
0%

Wervingskosten
0%

In de Engelse taal:
Masks and Men, and Mental Ill-
nesses seen from the Side Beyond

In de Duitse taal:
Frage und Antwort Teil 4 und 5

In de Spaanse taal:
El ciclo del alma
Entre la vida y la muerte
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Balans per 31 december 2015 (afgerond op hele euro's)

31-12-2015 31-12-2014
Activa
Materiële vaste activa
10. Inventaris 4.485 5.662

Vlottende activa
11. Voorraden boeken 83.552 84.189
12. Vorderingen 19.315 26.327
13. Geldmiddelen 1.330.869 1.465.257

1.433.736 1.575.773
1.438.221 1.581.435

Passiva
Reserves
14. Stichtingskapitaal 45 45
15. Continuïteitsreserve 250.000 250.000
16. Basisreserve 654.851 665.996
17. Vertalingenreserve 513.790 646.300

1.418.686 1.562.341
Schulden op korte termijn
18. Schulden en overlopende passiva 19.535 19.094

1.438.221 1.581.435

Toelichting op balans

10. Inventaris

De inventaris bestaat uit meubilair, kantoormachines en 
software.

11. Voorraden boeken

Op de balans staat de financiële waarde van de voorraad 
boeken die naar verwachting in de komende 10 jaar ver-
kocht zullen worden. 

12. Vorderingen

De vorderingen bestaan uit debiteuren, te verrekenen 
BTW, nog te ontvangen rente en andere vorderingen en 
vooruitbetaalde kosten. De grootste post in 2015 is ‘nog te 
ontvangen rente’ (€ 14.177).

13. Geldmiddelen

De geldmiddelen staan op diverse spaarrekeningen. De 

bestemming van deze middelen en de andere activa vindt 
u bij de ‘Reserves’ in de passiva. 

14. Stichtingskapitaal

Het door Jozef Rulof ingebrachte beginkapitaal van 100 
gulden (€ 45).

15. Continuïteitsreserve

Deze reserve dient als financiële garantie voor de continu-
iteit van de stichting in moeilijke tijden. Aan deze reserve 
wordt in normale tijden dus geen geld onttrokken. 

16. Basisreserve

De Basisreserve kon gehandhaafd worden op een niveau 
dat voldoende is om de basiswerkzaamheden in de ko-
mende jaren te continueren. Een cijfermatige onderbou-
wing hiervan vindt u in de ‘projectie cijfers 7 jaren be-
leidsplan’ op pagina 12.



Continuïteitsreserve
250.000

Basisreserve
654.851

Vertalingenreserve
513.790

Continuïteitsreserve €

Stand per 1 januari 2015 250.000
Mutatie 2015 0
Stand per 31 december 2015 250.000

Basisreserve €

Stand per 1 januari 2015 665.996
Af: uitgaven t.l.v. basisreserve 135.439

530.557
Bij: resultaat 2015 124.294
Stand per 31 december 2015 654.851

Vertalingenreserve €

Stand per 1 januari 2015 646.300
Af: uitgaven t.l.v. vertalingenreserve 132.510

513.790
Bij: resultaat 2015 0
Stand per 31 december 2015 513.790

17. Vertalingenreserve

De vertalingenreserve werd verminderd met het bedrag 
dat in 2015 besteed werd aan vertalingen. Gezien de om-
vang van de Vertalingenreserve kan het bestuur garande-
ren dat het vertaalwerk naar het Engels, Duits en Spaans 
volledig afgemaakt wordt, dus dat we 27 boeken in deze 
drie talen beschikbaar kunnen stellen.

18. Schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit crediteuren, overige schulden en 
overlopende passiva.

Nog uit te geven:

Engels: 2 boeken
Duits: 9 boeken
Spaans: 23 boeken
Frans: 25 boeken
Portugees: 24 boeken
Overige talen: 27 ...



Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap ‘De 
Eeuw van Christus’ is door Jozef Rulof in 1946 opge-
richt met een doelstelling die geldt voor de hele ‘Eeuw 
van Christus’, waarmee een tijdsperiode van langer dan 
100 jaar bedoeld wordt. In haar beleid denkt het bestuur 
van de stichting dus niet in één boekjaar, maar altijd in 
meerdere komende jaren. Om het meerjarig beleid toe te 
lichten hebben we een projectie gemaakt van de jaarcijfers 
voor de komende zeven jaren.

De basis van deze projectie is het gebruik in goede-doe-
len-land om als basisreserve 1,5 maal de jaarlijkse kosten 
van de werkorganisatie aan te houden. Voor de stichting 
kan dat geïnterpreteerd worden als 1,5 maal de jaarlijkse 
kosten voor basiswerkzaamheden (zoals vermeld in het 
beleidsplan) en kosten beheer en administratie. Dit ge-
bruik is gebaseerd op grote goede doelen met vaste jaar-
lijkse baten die dikwijls voor een deel bestaan uit subsidies 
en/of landelijke collectes. 

Stichting ‘De Eeuw van Christus’ heeft echter een heel 
andere inkomstenstructuur. Allereerst wordt de stichting 
gedragen door haar donateurs, die in 2015 voor een totaal 

aan € 85.807 gedoneerd hebben. Op basis van de conti-
nuïteit van deze donaties in het verleden gaan we in de 
projectie uit van hetzelfde bedrag voor de komende jaren.
Naast de donaties heeft de stichting ook inkomsten uit 
interest en verkopen. De projectie van de interest is geba-
seerd op de huidige rente op spaargeld. Het resultaat op 
verkopen zal in de komende jaren naar verwachting verder 
afnemen door het omschakelen naar digitaal lezen, zoals 
we dat reeds in de voorbije jaren hebben waargenomen.

Dit geeft een projectie van totaal netto baten van € 
108.739 (2016) tot € 95.218 (2022). Deze baten zijn niet 
voldoende voor de verwachte jaarlijkse basislasten ter 
grootte van € 145.793 (2016) tot € 154.761 (2022). Als 
beleid is het dus aangewezen om dit verschil op te vangen 
door de vorming van een basisreserve in de jaren dat deze 
vorming mogelijk is. Dit is in de jaren dat de stichting 
substantiële erfenissen ontvangt, zoals dat in 2014 was. 

Om de gewenste grootte van deze reserve te bereke-
nen kunnen we de verwachte basislast van 2022 ter 
hoogte van € 154.761 met 1,5 vermenigvuldigen tot  
€ 232.142. De huidige basisreserve ter hoogte van € 
654.851 geeft in de projectie een verwachte reserve van € 
227.858 in 2022. Het relatief klein verschil van € 4.283 

Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

erfenissen
giften €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807

Giften en erfenissen €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807 €85.807
Interest €14.177 €10.646 €9.428 €8.178 €6.898 €5.588 €5.138 €4.777
Resultaat op verkopen €14.454 €12.286 €10.443 €8.876 €7.545 €6.413 €5.451 €4.634
Totaal netto baten €114.438 €108.739 €105.678 €102.861 €100.250 €97.808 €96.396 €95.218

Basiswerkzaamheden €127.121 €137.392 €138.766 €140.154 €141.556 €142.972 €144.402 €145.846
Beheer en administratie €8.318 €8.401 €8.485 €8.570 €8.656 €8.742 €8.828 €8.915
Totaal basislasten €135.439 €145.793 €147.251 €148.724 €150.212 €151.714 €153.230 €154.761
Vertalingen €132.510 €125.000 €125.000 €125.000 €125.000 €13.790 €0 €0
Totaal Lasten €267.949 €270.793 €272.251 €273.724 €275.212 €165.504 €153.230 €154.761

Diverse baten en lasten €9.856 (€18.890) (€17.176) (€13.741) (€10.993) (€8.794) (€7.036) (€5.628)

Netto resultaat boekjaar (€143.655) (€180.944) (€183.749) (€184.604) (€185.955) (€76.490) (€63.870) (€65.171)

Overige activa €107.352 €85.882 €68.706 €54.965 €43.972 €35.178 €28.142 €22.514
Netto Liquide Middelen €1.330.869 €1.168.815 €1.002.242 €831.379 €656.417 €588.721 €531.887 €472.344
Totaal Activa €1.438.221 €1.254.697 €1.070.948 €886.344 €700.389 €623.899 €560.029 €494.858

Overige passiva €19.580 €17.000 €17.000 €17.000 €17.000 €17.000 €17.000 €17.000
Continuïteitsreserve €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000
Basisreserve €654.851 €598.907 €540.158 €480.554 €419.599 €356.899 €293.029 €227.858
Vertalingenreserve €513.790 €388.790 €263.790 €138.790 €13.790 €0 €0 €0
Totaal Passiva €1.438.221 €1.254.697 €1.070.948 €886.344 €700.389 €623.899 €560.029 €494.858
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met
lineaire afschrijving gebaseerd op de fiscaal toegestane afschrijvingstermijn.
Op dit moment is het afschrijvingspercentage voor computerapparatuur en overige  
inventaris 20%.
Schilderijen worden in het jaar van aanschaf gelijk volledig afgeschreven.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.
Voor eventuele incourantheid wordt een voorziening getroffen.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en transitorische posten worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. Posten luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de
koers per balansdatum.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat op verkopen betreft de omzet tegen bruto-verkoopprijzen verminderd met de
voorraadmutatie en kortingen.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grond-
slagen van waardering. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd.
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van fiscaal toegestane
afschrijvingstermijnen

.

tussen de verwachte basisreserve en basislasten in 2022 
geeft voldoende zekerheid om het uitgavenpatroon van 
2015 in 2016 voor te zetten.

Indien er in de komende jaren door erfenissen en giften 
aan de stichting meer geld toekomt dan nodig is voor het 
aanvullen van de basisreserve, dan kunnen we hiermee 
nog meer wereldtalen aanvatten. 

In de projectie van de kosten voor basiswerkzaamheden 
is ruimte ingecalculeerd voor het restaureren van schilde-
rijen. De grootte van die ruimte is voor 2016 gebaseerd 
op het aantal schilderijen en beschilderde bordjes die 
momenteel bij de restaurateur in behandeling zijn. Voor 
de volgende jaren is het slechts een schatting, omdat dit 
afhangt van het aantal schilderijen dat jaarlijks van parti-
culieren naar de stichting overgaat.

Voor de projectie van de kosten voor vertalingen wordt 
uitgegaan van het verder vertalen van de hele reeks 27 
boeken van Jozef Rulof in het Engels, Duits en Spaans.

De projectie van de ‘diverse baten en lasten’ en ‘overige 
passiva’ is gebaseerd op de voorbije zeven jaren.

De projectie van de ‘overige activa’ is gebaseerd op de ver-
wachting dat de waarde van de boekenvoorraad zal afne-
men door de omschakeling naar digitaal lezen. 

Besluit

De gunstige financiële toestand van de stichting maakt 
het mogelijk om naast de gebruikelijke uitgaven aan de 
basiswerkzaamheden extra inspanningen te leveren op het 
vlak van vertalingen. 

Het vermogen van de stichting is op dit moment vol-
doende om te garanderen dat we alle 27 boeken van Jo-
zef Rulof in het Engels, Duits en Spaans vertaald krijgen. 
Maar dat is slechts een begin. Het doel van de stichting 
is elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om voor 
zichzelf te ontdekken en te bepalen of de Eeuw van Chris-
tus hem of haar iets te bieden heeft. Er wachten dus nog 
tientallen talen, en véél werk. We zijn dankbaar dat we 
aan dit werk mogen bijdragen dankzij de steun van zoveel 
donateurs, vrijwilligers en medewerkers.

Het bestuur 
mei 2016
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Contact met de Stichting

Postadres: Stichting De Eeuw van Christus
Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland 

Telefoon: 072 8443852 (op werkdagen van 9 tot 17u)
De landcode voor Nederland is 31, 
dus vanuit België bijv. belt u 00 31 728443852

Website: rulof.org
E-mail: info@rulof.org

Bankgegevens: 
IBAN: NL19INGB0000030330 
BIC: INGBNL2A   
t.n.v. Stichting GWG De Eeuw van Christus,
Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland.
Dit is zowel voor betalingen als voor donaties. 
Bij donaties graag als informatie ‘donatie’ vermelden.
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De Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” 
beheert het volledige werk van Jozef Rulof. Ze werd daartoe opgericht door Jozef Rulof in 1946.
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