Jaarverslag 2016
Stichting De Eeuw van Christus

Jaarverslag 2016 van Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”,
gevestigd te 1827 JW Alkmaar, Braspenningstraat 88, met statutaire zetel te Alkmaar.

Beste Lezer (es),

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

Doel
Om de continuïteit van de basiswerkzaamheden te kunnen 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.

In dit jaarverslag laten we zien hoe Stichting GeestelijkWetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”
in 2016 verder gebouwd heeft aan haar doelstelling, die in
het taalgebruik ten tijde van de oprichting van de stichting in 1946 omschreven kan worden als:

De reserves die niet nodig zijn voor de basiswerkzaamheden van de stichting worden bestemd voor de vertalingen.
De concrete bedragen hieromtrent kunt u vinden bij (de
toelichting op) de balans van 2016, en de projectie van
deze reserves voor de komende jaren vindt u na de jaarcijfers van 2016. Wanneer er meer vermogen beschikbaar
komt dan nodig is voor het aanvullen van de basisreserve,
zal dat de komende jaren besteed worden aan het aanvatten van nieuwe talen.

Het verbreiden van de leer, die door de astrale Meesters, 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:

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

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

1. Basiswerkzaamheden:
•

Beleidsplan
Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de
stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. 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 beleid 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 2016.

•

De inkomsten van de stichting bestaan voor een klein deel
uit de winst op verkopen van boeken, en voor het overgrote 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

•

•

•

•

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 boeken en hun inhoud
Dienstverlening aan lezers van de boeken en
donateurs van de stichting via mail, telefoon, enieuwsbrief en blad ‘De Eeuw van Christus’, hulp
bij webwinkel bestellingen, e.d.
Automatisering, waaronder uitbouw van de website 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 schilderijen van Jozef Rulof
Beheer en digitaliseren van het archief

2. Vertalen van de 27 boeken in andere talen
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016
Nadat de reisgids en het eerste deel van het naslagwerk op
16 juni 2016 gepubliceerd zijn, is het werk aan het tweede
deel van het naslagwerk opgestart. Het tweede deel zal
gewijd worden aan het hoofdthema ‘reïncarnatie’. Sommige mensen herinneren zich bewust iets van hun vorige
levens. Maar de meeste mensen weten nog niet dat reïncarnatie de sleutel tot zelfkennis is, en dat we onze aanleg,
talenten, gaven, angsten en ons hele gevoelsleven zélf opgebouwd hebben in onze vorige levens. Wanneer dat ooit
algemeen geweten is, zal de mens gaan beseffen dat hij
een eeuwige ziel is, en komt ‘De Eeuw van Christus’ pas
ten volle tot ontwaking.
Als voorproefje van dit tweede deel geven we hierna een
beschrijving van het gegeven dat centraal zal staan in dit
deel van het naslagwerk over reïncarnatie: onze ziel.

De uitgeoefende activiteiten bestonden uit de basiswerkzaamheden en het vertalen, zoals beschreven in het beleidsplan. 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 resulteerde in 2016 in het publiceren van de ‘Reisgids
Ons Hiernamaals’, ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1:
Ons Hiernamaals’ en de vernieuwde website Rulof.org.
Deze producten zijn goed onthaald, we ontvingen veel
enthousiaste reacties en dankbetuigingen. Het naslagwerk beantwoordt aan een behoefte om de belangrijkste
informatie over een bepaald onderwerp in alle boeken van
Jozef Rulof overzichtelijk na elkaar te kunnen lezen. Van
de reisgids wordt dankbaar gebruik gemaakt om vrienden
en familie in kennis te brengen met de inzichten van Jozef
Rulof over het hiernamaals.
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ergens opgebouwd. Dat ‘ergens’ ligt vóór dit leven. De
bron van onze gevoelens zijn we zelf, dat is de som van al
onze ervaringen in onze vorige levens. Hierdoor zijn we
geworden wat we nu zijn, voelen we wat we nu kunnen
voelen. Dit maakt ons verschillend van andere mensen,
die een ander gevoelsleven hebben opgebouwd door hun
ervaringen in hun vorige levens.

Ziel
ons oneindige leven
Als ziel beleven we vele levens waardoor ons eeuwige
gevoelsleven zich verruimt.

Onze ziel bevat ons reïncarnerende gevoelsleven. Bij het
indalen in de bevruchte eicel is ons menselijk-bewuste
gevoelsleven in slaap, om de tere vrucht niet te storen.
Naarmate het lichaam groeit, ontwaken onze gevoelens
die bij die levensfase van dat lichaam behoren. Wanneer
het lichaam volwassen wordt, krijgt de wereld te zien
waarvoor we gereïncarneerd zijn, welke gevoelens dit leven overheersen en zullen bepalen.

Al onze gevoelens
Onze ziel bewaart al onze gevoelens. Alles wat we ervaren
en bevoelen, wordt opgenomen door onze ziel. Heel ons
leven en al onze herinneringen worden deel van onze ziel,
hierdoor wordt ons gevoelsleven ruimer en bewuster.
Vanuit onze ziel komt de stuwing waardoor we de belangrijkste beslissingen in ons leven nemen. Onze ziel leidt
ons, geeft ons kracht om vol te houden. Zij is de drijfveer
om van ons leven het beste te maken. Onze ziel herkent de
mensen die deel gaan uitmaken van ons leven, hierdoor
voelen we ons tot die mensen aangetrokken.

Onze eeuwige evolutie
Wat we in één leven beginnen, zetten we in een volgend
leven voort. Als we iets doen wat onze ziel ervaart als een
doodlopende weg, dan zal onze ziel ons in een volgend
leven stuwen om het beter te doen en een andere weg in
te slaan. In de boeken van Jozef Rulof wordt dit ‘oorzaak
en gevolg’ en ‘karma’ genoemd. Ook op zielsniveau leren we door ervaringen, door iets concreets te doen en
daarna te leren van de gevolgen van die handelingen. Op
die wijze leren we onszelf steeds beter kennen, worden we
ons bewust van de eigenschappen van onze ziel die zich
openbaren.

De bezieling van ons lichaam
We zijn meer ziel dan lichaam. Onze ziel is eeuwig, ons lichaam tijdelijk. Ons fysieke lichaam dient onze ziel alleen
voor dit ene aardse leven. Als ziel verbinden we ons met de
bevruchte eicel in de moeder die ons kan ontvangen. Wijzelf zijn het leven dat deze cel bezielt en tot groei stuwt.

Dankzij de ervaringen in dit leven kunnen we als ziel in
ons volgende leven weer een stap verder gaan. We hoeven
dan niet meer te herhalen wat we al geleerd hebben. We
kunnen nieuwe uitdagingen aan. Totdat we ons alles hebben eigen gemaakt wat er op deze aarde te leren valt. Dan
zijn we als ziel klaar om definitief afscheid van moeder
aarde te nemen, en ons oneindige leven elders voort te
zetten.

Ons gehele leven voedt onze ziel ons lichaam met levenskracht. Wanneer het levensplan vervuld is, vermindert de
levenskracht en wordt de mens moe. Dan kunnen ‘levensbedreigende’ ziekten kans krijgen om het lichaam te ondermijnen en stop te zetten.
Wat de mens op aarde ‘sterven’ noemt, is het verlaten van
het lichaam door de ziel. De tijd die we hiervoor nodig
hebben, wordt bepaald door de mate waarin we ons met
dit lichaam en dit ene leven op aarde vereenzelvigd hebben. Wanneer wij als ziel al ons gevoel teruggetrokken
hebben, vervolgen we ons oneindige leven, verrijkt door
de ervaringen in dit lichaam.

Ik bén ziel
Elk leven op aarde bezielen we een nieuw fysiek lichaam
om ons levensplan voor dat leven te kunnen uitvoeren.
Zijn we dan blank, gekleurd of behoren we tot een donker ras? Neen, alleen ons lichaam heeft tijdens dit ene
leven die bepaalde huidskleur. Toch spreekt de mens op
aarde over blanken en kleurlingen, alsof dit de medemens

Ons reïncarnerend gevoelsleven
Onze diepste gevoelens die ons leven richting geven, zijn
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typeert als wezen. Het zijn typeringen die alleen de stof
raken, maar niets zeggen over het wezenlijke leven in dat
lichaam, over de ziel die dankzij dit lichaam nieuwe ervaringen kan opdoen voor haar eeuwige evolutie.

baarlijk. Op deze wijze was het voor mij mogelijk, om
vele levens terug te zien. Al die levens waren nodig geweest om te ontwaken.
Tussen Leven en Dood (BE.4575.4581)

Bij dat lichaam hoort ook een geboorteplaats. Zijn we hierdoor dan een Chinees geworden, of een Rus, een Amerikaan, een Europeaan, een Afrikaan, een Aziaat? Beschrijft
dit het diepste van ons wezen? Waarom werden we dan in
ons vorige leven Nederlander genoemd, Eskimo, Indiër?
In ons volgende leven zal men ons Australiër noemen, of
Peruaan of Congolees. Alsof we telkens iets wezenlijk anders zijn. De mens op aarde ziet nog niet dat dit slechts
een tijdelijke verschijningsvorm van onze ziel is.

Vanuit onze ziel komt de stuwing die ons doet zoeken en
verlangen:
„Het gevoel dat in u ligt, dat gij zelf zijt, dat de ziel
zich eigen maakte en als gevoel wordt gevoeld, raakt
dit bewustzijn, dat zich in uw zoeken en verlangen
openbaart. Als u dit duidelijk is, Alonzo, dan voelt gij,
dat de ziel zich al deze gevoelens eigen moet maken en
daarvoor zijn levens nodig. In één kort aards leven is
dat niet te bereiken.

Zo noemt de mens op aarde ons in sommige levens een
boeddhist of een moslim. In een volgend leven worden we
dan weer jood genoemd, of christen. In een vorig leven
waren we hindoe of protestant. Maar welk geloof belijdt
onze ziel? Wat blijft er in ons gevoelsleven van over nadat
we als ziel al deze godsdiensten beleefd hebben?

Tussen Leven en Dood (BE.10495.10497)
Onze ziel herkent de mensen die deel gaan uitmaken van
ons leven:

Volgens Jozef Rulof hebben we geen ziel, maar ‘zijn’ we
ziel. Alle andere namen waarmee de mens zijn medemens
categoriseert, zijn slechts tijdelijke aspecten van dat ene leventje op aarde. Die tijdelijke aspecten gebruikt onze ziel
om ons reïncarnerende gevoelsleven te verruimen.

Marja wist innerlijk, dat, wanneer zij die man tot zich
trok, zij haar geluk zou beleven. Als kind, je zult dat
later van haar horen, wist zij dat al. Zo goed (als) bij
mij het vorige ontwaakte, keerde in haar leven die wetenschap terug. Elk leven eist de vorige bewustwording
op. Wanneer je dus geboren wordt komt dát verleden
boven. Niets kun je er aan veranderen, die gevoelskrachten dwingen je ze te aanvaarden. Je bent niet
anders, je handelt niet anders. Dit is ons ongelooflijk
onderbewustzijn. Dit is het, waarover de geleerden
zich zo druk maken en waarop zij nooit een afdoende
antwoord kunnen vinden, omdat zij de wedergeboorte
niet aanvaarden.
Het is dus duidelijk, dat wanneer de ziel ontwaakt, je
reeds in je verleden, het vorige leven, leeft. Dát is niet te
omzeilen, Karel! Al die gevoelens van één leven, zoveel
gevoel is het van je onmetelijke onderbewustzijn, vormt
nu de persoonlijkheid.

Ik bén ziel.
Lezingen Deel 3 (L3.2230)

Bronnen
Al onze gevoelens
Al onze herinneringen en gevoelens worden deel van onze
ziel:

Maskers en Mensen (MA.37413.37424)
Wat ik vroeger gedragen had en bij dat leven behoorde, was ook nu in mijn bezit. Daardoor leefde ik in de
werkelijkheid, omdat alle gebeurtenissen, gevoelens en
eigenschappen, die geleerd zijn, in ons blijven en van de
ziel deel blijven uitmaken. In al die eeuwen was er niets
veranderd, alléén in mijzelf, dat nu het gevoel, mijn
streven voor het goede betekende. In dat leven ging ik
ten onder. Hetgeen ik nu beleefde, vond ik wonder-

De bezieling van ons lichaam
De ziel is het leven dat de stof tot bezieling brengt:
Het is de verbindingswereld waarin de mens, de ziel
leeft, die op aarde zal terugkeren. Van hieruit dus keert
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de ziel in het stoffelijke lichaam en is „het leven” wat
de stof tot bezieling brengt. Dat is het geboren worden
op aarde.

Freud heeft de reïncarnatie niet kunnen aanvaarden:
Omdat Freud en de vele anderen met hem de ziel,
als Goddelijk-reïncarnerend gevoelsleven niet hebben
kunnen aanvaarden, liepen zich deze geleerden te pletter en verloren hun houvast, hun fundamenten hadden
geen betekenis meer.

De Kringloop der Ziel (CY.5441.5443)
Hierdoor wordt het embryo bezield:
Ik zou ook deze sfeer de wereld van het embryo kunnen
noemen, want van hieruit wordt het embryo bezield.

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 (C250745074)

De Kringloop der Ziel (CY.5452)

De aardse geleerdheid kijkt nog niet achter de doodskist:

De wereld van het embryo wordt ook de wereld van het
onbewuste genoemd. Van daaruit begint de ziel aan haar
nieuwe leven, waarvoor zij een nieuw stoffelijk organisme
nodig heeft:

Jullie dokters ook. Jullie kennen de ziel niet. Jullie weten van haar oneindig leven niets. Jullie blijven voor de
„kist” staan en kijken er niet overheen. Maar dáár leeft
zij thans als een geestelijke persoonlijkheid. Alsof God
niets anders heeft geschapen dan zo’n stoffelijk mensje.
De ziel handelt door haar persoonlijkheid.
Máár de menselijke „wil” én de persoonlijkheid zijn
één, is één leven, doch is bovendien gevoel. En die
machtige machine, Dr. Freud, Jung, Kant, Schopenhauer... hebben jullie nimmer kunnen ontleden, jullie
kennen dit uurwerk niet.

Wat dus daar in de wereld van het onbewuste in slaap
is gevallen, zal ontwaken wanneer het leven opnieuw
wordt geboren en dit is die bezieling voor de totstandkoming van het stoffelijke organisme.
Het Ontstaan van het Heelal (OR.3272)

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 (C31177-1185)

De ziel voedt het lichaam totdat haar levensplan voltooid
is. In het artikel ‘euthanasie en zelfmoord’ (naslagwerk
deel 1) wordt dit thema verder uitgewerkt.

Bij het indalen in het embryonale leven past de ziel zich
aan aan de kleine stoffelijke cel:

In het artikel ‘sterven als overgaan’ (deel 1) wordt beschreven hoe de ziel van de mens de dood overwint:

Maar het bezielende leven past zich aan dat stoffelijke
kleed aan, dat in dit stadium het embryonale leven is.

Wat doodgaan lijkt, is het vrij komen van de ziel en zij
gaat verder!

Het Ontstaan van het Heelal (OR.6308)
Toch blijft heel het gevoelsleven van de ziel intact:

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5 (C51053-1053)

Zo nietig is de menselijke cel als embryo, maar toch
met al het gevoelsleven en bewustzijn – en neemt u dat?
– dat wij ons reeds eigen hebben gemaakt.

Het is niet ons stoffelijke lichaam dat leeft, onze ziel is het
leven dat ons lichaam bezielt:
De meesten hier op aarde denken waarlijk dat zij stoffelijk leven, maar u komt slechts los van het lichaam, en
aanstonds betreedt ge de wereld voor uw ziel, de wereld
voor uw geest en zijt ge een astrale persoonlijkheid.

Vraag en Antwoord Deel 3 (Q3.12546)
Het menselijk-bewuste gevoelsleven is op dat moment ingeslapen om de tere vrucht niet te storen:

Lezingen Deel 1 (L1.60)
Ja, dame, daarin is de ziel teruggekeerd tot gelijke harmonie en dat wil zeggen: zij is ingeslapen, om zich af te
stemmen op de geboorte.

Ons reïncarnerende gevoelsleven
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Vraag en Antwoord Deel 1 (Q1.8335)

Dan een ander beeld: Een mens heeft op aarde bezit.
Hij is gelukkig, daar hij veel bezit. Rijkdom op aarde is
geluk voor velen. Doch een mens, die geestelijk voelde,
zei tot de rijke: „Ik heb meer aan mijn geestelijk weten, mijn geestelijke schatten hebben meer waarde dan
al uw bezit.” En deze krachten, waar het mij om gaat,
hebben de mens, door veel stof te bezitten, zover gebracht, om van alles, wat de aarde toebehoort, afstand
te kunnen doen. Hij bezit het geluk in de geest en is
arm aan stof. Het zijn twee verschillende toestanden
van geestelijke afstemming. Beiden leven op aarde. De
één begrijpt niet, dat de ander niet hunkert naar rijkdom. Weer een ander moordt, om stof en rijkdom te
bezitten. En deze toestanden zien wij bij duizenden.
Thans de kern van al deze toestanden: Het geestelijk
wezen moet in een toestand hebben geleefd, om nu in
het leven, waarin het vertoeft, afstand te kunnen doen
van al deze rijkdom, om te weten, dat het hem niet gelukkig zal maken, doch niets dan zorgen geeft, waarom
hij het niet wil. Hij moet weten wat het zegt: veel stof
op aarde te bezitten. Dit kan hij alleen weten door het
ééns te hebben beleefd, in al zijn toestanden.

Toch behoudt de ziel op dit moment alle eigenschappen die zij in haar vorige levens heeft ontwikkeld. Die
eigenschappen zullen ontwaken, naarmate het stoffelijke
lichaam opgroeit:
Tot het embryonale leven keert het zieleleven terug. Wij
weten tevens, dat dit innerlijke leven reeds heeft geleefd
en zich daar in dat leven verschillende eigenschappen
eigen heeft gemaakt. Toch, en dit is het wonder dat ik
je duidelijk wil maken, behoudt het innerlijke leven al
deze eigenschappen die het zich in al die eeuwen eigen maakte. Al die eigenschappen zijn in het zieleleven
aanwezig en zullen ontwaken, naarmate het stoffelijke
organisme opgroeit.
Het Ontstaan van het Heelal (OR.6326.6329)
Al onze eigenschappen kunnen we niet in één kort aards
leven verworven hebben:
Wanneer nu de mens op aarde zich afvraagt, hoe kom
ik aan al die eigenschappen, dan heeft het leven zich
dat in vorige levens eigen gemaakt en dat alles heeft
tot doel om geestelijk te ontwaken. Wij weten, dat men
zich alles eigen moet maken door het te beleven en het
te leren en dat men tevens aanvaarden moet, dat al deze
eigenschappen in een klein en kort aards leven niet te
bemachtigen zijn. Duizenden jaren heeft de ziel daarvoor nodig en wat zijn duizend jaren aan deze zijde?

Een Blik in het Hiernamaals (VI.11064.11077)
Door vele levens zullen we ons alles eigen maken wat er
op aarde te leren valt:
Hij, die dus die wetenschap bezit en in deze gevoelskracht is gekomen, moet in een levenstoestand zover
zijn gekomen en zich voor een hoger doel op aarde bevinden, wat weer andere toestanden zijn. Zo verder zal
dus de mens op aarde alles leren en daar tevens moeten
afleggen, wat hij in een andere toestand wilde bezitten.
Wat de mens in zijn éne toestand vermoordt, legt hij af
en maakt het goed in een ander aards leven. Zo zou ik
duizenden verschillende levenstoestanden kunnen verduidelijken, waarmee ik kan aantonen, dat alles, wat de
mens leert en nog leren zal, op aarde is geleerd.

De Kringloop der Ziel (CY.10294.10296)

Onze eeuwige evolutie
Wat we in één leven beginnen, zetten we in een volgend
leven voort:

Een Blik in het Hiernamaals (VI.11081.11084)

Denk eens even dóór wat u hebt te doen, vandaag,
morgen, overmorgen, over twee weken; over twee eeuwen bent u gereed. U beleeft uzelf eeuwigdurend.

Ik bén ziel

Lezingen Deel 1 (L1.7337.7338)

Op aarde kijkt men nog altijd naar de mens als stof, als
lichaam, men kijkt nog niet naar het innerlijke leven van
de ziel:

De mens die niet hunkert naar rijkdom omdat hij innerlijk voelt dat het hem niet gelukkig zal maken, moet ooit
die rijkdom beleefd hebben, anders kan hij dit innerlijk
niet weten:

Waar kijkt de mens nog altijd naar? Naar de mens als
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stof. Ik zal u thans bewijzen dat ge de innerlijke mens
nog niet kent.

leven gebruiken. Dat wil zeggen, u moet zich dit leven nog eigen maken. U put nú uit uw vorig leven, uw
Frans, uw Duits of uw Russisch wellicht, u hebt talent,
ook dat behoort er bij. Want, als u op Aarde komt, weet
u van dit leven nog niets. Gij hebt het u dus eigen te
maken! Waar komen uw gravin-allures vandaan? Zomaar gekregen? Dit alles behoort tot uw vorig leven!”
Kunsten en wetenschappen, dame, zien wij terug door
ons gevoelsleven. Al onze karaktereigenschappen hebben wij door vele levens opgebouwd.

Lezingen Deel 2 (L2.11516.11518)
Jozef Rulof geeft aan dat we reïncarneren in alle landen,
en dat ons machtige onderbewustzijn uiteindelijk alle ervaringen zal bevatten uit onze vorige levens in die verschillende landen, volkeren en talen. De huidskleur zegt
niets over de ziel:

Vraag en Antwoord Deel 1 (Q1.2540.2550)

Ja mevrouw, Amerika, Frankrijk, Duitsland, het oerwoud en alle talen en alle volkeren der aarde die leven
in ons hart, die maken deel uit van ons onderbewustzijn. Meneer, scheldt toch niet op een Fransman en een
Rus; we waren het zelf. Voelt u niet, vindt u dit niet
allemaal rechtvaardig? Ziet u? Als u zegt dat u blank
bent, meneer, kan het zijn dat de zwarte uitstraling u
vooruit loopt, en we zeggen: ‘Ha, daar heb je een neger.’ Een zwarte witte neger.

Als de mens maar het goede wil:
De kern van alle godsdiensten is dezelfde. Wanneer de
mens maar het goede wil, wat doet het er dan toe, of hij
jood, christen of mohammedaan is?
Een Blik in het Hiernamaals (VI.2227.2228)

Vraag en Antwoord Deel 2 (Q2.2074.2079)

Uiteindelijk krijgen we door onze vele levens de hele
mensheid als ervaring in ons gevoelsleven:

We putten nu uit onze vorige levens:
Heel de mensheid leeft in één mens.
Ook in Amsterdam stelde men de meester deze vraag
en hij zei: „U bent thans puttende uit uw vorige leven.
Dat, wat u zich nu eigen maakt, kunt u eerst ná dit

Vraag en Antwoord Deel 4 (Q4.4310)

Afbeelding: het oog als de spiegel van de ziel
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Staat van baten en lasten over 2016 (afgerond op hele euro's)
Baten
1. Giften en erfenissen
2. Resultaat op verkopen
3. Interest
Lasten
4. Doelbesteding basiswerkzaamheden
5. Doelbesteding vertalingen
6. Kosten beheer & administratie
7. Beloning bestuur
8. Wervingskosten
Diverse
9. Diverse baten minus lasten
Netto resultaat boekjaar

2016

2015

260.598
21.323
6.575
288.496

85.807
14.454
14.177
114.438

139.224
119.458
8.278
0
0
266.961

127.121
132.510
8.318
0
0
267.949

158

9.856

21.693

-143.655

Toelichting op staat van baten en lasten
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.

3. Interest
De financiële reserves van de stichting staan op spaarrekeningen bij banken. Door de dalende interest op spaarrekeningen dalen deze baten ten opzichte van 2015.

1. Giften en erfenissen
4. Doelbesteding basiswerkzaamheden
In 2016 heeft de stichting een erfenis ontvangen van Selma Wagenaar-Lentjes ter waarde van € 66.016. Daarnaast
hebben alle donateurs samen € 194.582 geschonken.
Hierdoor kunnen we niet alleen de basiswerkzaamheden
de komende 7 jaren uitvoeren zoals geprojecteerd in het 7
jaren beleidsplan, maar hebben we al een aardige duit in
het zakje van de volgende wereldtaal, na het Engels, Duits
en Spaans.

In goede-doelen-land is het gebruikelijk de jaarlijkse lasten of uitgaven uit te splitsen naar het deel dat besteed
werd aan het goede doel (in de stichting zijn dat de basiswerkzaamheden 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 2016 zagen twee nieuwe publicaties
het levenslicht: de reisgids en het eerste deel van het naslagwerk. Hierdoor stijgen ook daarmee samenhangende
kosten, zoals voor het opslaan van de voorraad, de kosten
voor het versturen van de verkochte boeken en de productie van een nieuwe folder. Deze kosten dragen bij aan het
gestegen bedrag van de doelsbesteding basiswerkzaamheden ten opzichte van 2015.

2. Resultaat op verkopen
Het financiële resultaat op verkopen werd berekend door
de kostprijs van de artikelen (in totaal € 19.902) in mindering te brengen op de verkoopprijs (in totaal € 41.225).
Dit resultaat is aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren
door de verkoop van 925 reisgidsen en 503 naslagwerken
in 2016.
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Jeus de madre Crisje, Parte primera
Jeus de madre Crisje, Parte segunda

5. Doelbesteding vertalingen
In 2016 kon er dankzij de vorming van de reserves met
kracht verder gewerkt worden aan de Duitse en Spaanse
vertalingen. De daling in de doelbesteding vertalingen
ten opzichte van 2015 is te wijten aan tijdelijke persoonlijke omstandigheden van de freelance vertalers.

6. Kosten beheer en administratie
Hieronder vallen de kosten voor administratie, accountant, vakliteratuur en banken.

De volgende boeken werden in 2016 vertaald:
In de Duitse taal:
Frage und Antwort Teil 6
Masken und Menschen Teil 1
In de Spaanse taal:
Una mirada en el más allá
(vertaling van ‘Een Blik in het Hiernamaals’)
Hacia la vida eterna a través de la Línea Grebbe
(vertaling van ‘Door de Grebbelinie naar het
Eeuwige Leven’)

Verkopen
8%

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 penningmeester, bij de stichting worden gedeclareerd.’

Interest
2%

Giften en erfenissen
90%
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In 2016 hebben de bestuursleden van Stichting GWG
De Eeuw van Christus geen gemaakte kosten door hun
functie bij de stichting gedeclareerd. Er zijn ook geen vacatiegelden uitbetaald als vergoeding voor het vervullen
van hun functie.

8. Wervingskosten
Wij hoefden ook in 2016 geen enkele euro uit te geven
aan wervingskosten, omdat de spontane donaties en erfenissen al jarenlang voldoende zijn voor het bekostigen van
de basiswerkzaamheden.

Het bestuur bestond in 2016 uit: Ludo Vrebos (voorzitter),
Bart Bisschop (secretaris) en Wim Boer (penningmeester).

9. Diverse baten minus lasten
Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie in de
voorziening voor incourante voorraden en het ontvangen
van Amazon royalties.

Het bestuur heeft in 2016 vergaderd op 15 maart, 17 mei,
30 september en 7 december. Op deze vergaderingen zijn
onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Het Jozef Rulof naslagwerk Deel 1: Ons Hiernamaals,
Reisgids Ons Hiernamaals, vernieuwing website Rulof.
org, zinnummers als universeel communicatiemiddel,
isbn prefix, nieuwe informatiefolder, afhandeling erfenis Selma Wagenaar-Lentjes, update overeenkomst van
opdracht, nieuwe schilderijen, hernieuwing registratie
beeldmerk, jaarrekening en jaarverslag 2015.

Netto resultaat boekjaar
Dankzij veel giften en een erfenis in 2016 is het netto
resultaat boekjaar € 21.693 positief, ondanks de aanzienlijke uitgave voor vertalingen in het Duits en Spaans.

Wervingskosten
0%
Beloning bestuur
0%

Beheer &
administratie
3%

In de Duitse taal:
Frage und Antwort Teil 6
Masken und Menschen Teil 1

Vertalingen
45%

In de Spaanse taal:
Una mirada en el más allá
Hacia la vida eterna a través de la
Línea Grebbe
Jeus de madre Crisje, Parte primera
Jeus de madre Crisje, Parte segunda

Basiswerk
52%
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Balans per 31 december 2016 (afgerond op hele euro's)
Activa
Vaste activa
10. Inventaris en beeldmerk
Vlottende activa
11. Voorraden boeken
12. Vorderingen
13. Geldmiddelen

31-12-2016

31-12-2015

4.603

4.485

86.265
13.862
1.352.940

83.552
19.315
1.330.869
1.453.067
1.457.670

Passiva
Reserves
14. Stichtingskapitaal
15. Continuïteitsreserve
16. Basisreserve
17. Vertalingenreserve

45
250.000
677.594
512.740

Schulden op korte termijn
18. Schulden en overlopende passiva

1.433.736
1.438.221

45
250.000
654.851
513.790
1.440.379

1.418.686

17.291
1.457.670

19.535
1.438.221

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

10. Inventaris en beeldmerk
De inventaris bestaat uit meubilair en kantoormachines.
Het beeldmerk is het tempellogo van de stichting.

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

11. Voorraden boeken
Op de balans staat de financiële waarde van de voorraad
boeken die naar verwachting in de komende 10 jaar verkocht zullen worden.

15. Continuïteitsreserve

12. Vorderingen

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

De vorderingen bestaan uit debiteuren, te verrekenen
BTW, nog te ontvangen rente en andere vorderingen en
vooruitbetaalde kosten. De grootste post in 2016 is ‘nog
te ontvangen rente’ (€ 6.575).

16. Basisreserve
De Basisreserve kon gehandhaafd worden op een niveau
dat voldoende is om de basiswerkzaamheden in de komende jaren te continueren. Een cijfermatige onderbouwing hiervan vindt u in de ‘projectie cijfers 7 jaren beleidsplan’.

13. Geldmiddelen
De geldmiddelen staan op diverse spaarrekeningen. De
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17. Vertalingenreserve

Continuïteitsreserve

De vertalingenreserve kon op hetzelfde niveau als 2015
gehouden worden, ondanks de uitgaven ten laste van deze
reserve van € 119.458 voor het vertalen in het Duits en het
Spaans. Dit komt doordat we deze reserve dankzij de vele
donaties en de erfenis in 2016 weer konden aanvullen met
het geld dat we niet nodig hebben voor de aanvulling van
de basisreserve. Door de omvang van de vertalingenreserve kan het bestuur garanderen dat het vertaalwerk naar
het Engels, Duits en Spaans volledig afgemaakt wordt,
dus dat de 27 boeken in deze drie talen beschikbaar komen. Daarnaast kunnen we ook al gaan kijken naar een
volgende wereldtaal.
18. Schulden en overlopende passiva
Deze post bestaat uit crediteuren, overige schulden en
overlopende passiva.

Stand per 1 januari 2016
Mutatie 2016
Stand per 31 december 2016
Basisreserve

€
250.000
0
250.000
€

Stand per 1 januari 2016
Af: uitgaven t.l.v. basisreserve
Bij: resultaat 2016
Stand per 31 december 2016
Vertalingenreserve

654.851
147.502
507.349
170.245
677.594
€

Stand per 1 januari 2016
Af: uitgaven t.l.v. vertalingenreserve
Bij: resultaat 2016
Stand per 31 december 2016

Continuïteitsreserve
250.000
Vertalingenreserve
512.740

Nog uit te geven:
Engels: 1 boek
Duits: 8 boeken
Spaans: 19 boeken
Frans: 25 boeken
Portugees: 24 boeken
Overige talen: 27 boeken

Basisreserve
677.594

513.790
119.458
394.332
118.408
512.740

Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan
Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap ‘De
Eeuw van Christus’ is door Jozef Rulof in 1946 opgericht 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-doelen-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 gebruik is gebaseerd op grote goede doelen met vaste jaarlijkse 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 2016 voor een totaal
aan € 260.598 gedoneerd hebben, bestaande uit een erfenis en een hoog bedrag aan giften. Op basis van de vorige
vier jaar gaan we in de projectie uit van het bedrag dat in
2015 is ontvangen aan giften.
Naast de donaties heeft de stichting ook inkomsten uit
interest en verkopen. De projectie van de interest is gebaseerd op de huidige rente op spaargeld. Het resultaat op
verkopen is aanzienlijk hoger dan 2015 door de publicatie
van de reisgids en het naslagwerk. Omdat we nog niet
weten wanneer we het volgende deel van het naslagwerk
kunnen publiceren, gaan we in de projectie uit van het
resultaat op verkopen uit 2015.
Dit geeft een projectie van totaal netto baten van € 106.152
(2017) tot € 96.509 (2023). Deze baten zijn niet voldoende voor de verwachte jaarlijkse basislasten ter grootte van
€ 148.977 (2017) tot € 158.137 (2023). Ons beleid is erop
gericht 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
en/of veel giften ontvangt, zoals dat in 2016 gebeurd is.

Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

erfenissen
giften
Giften en erfenissen
Interest
Resultaat op verkopen
Totaal netto baten

€66.016
€194.582
€260.598
€6.575
€21.323
€288.496

€85.807
€85.807
€5.891
€14.454
€106.152

€85.807
€85.807
€5.070
€13.009
€103.886

€85.807
€85.807
€4.225
€11.708
€101.740

€85.807
€85.807
€3.877
€10.537
€100.221

€85.807
€85.807
€3.608
€9.483
€98.898

€85.807
€85.807
€3.321
€8.535
€97.663

€85.807
€85.807
€3.021
€7.681
€96.509

Basiswerkzaamheden
Beheer en administratie
Totaal basislasten
Vertalingen
Totaal Lasten

€139.224
€8.278
€147.502
€119.458
€266.960

€140.616
€8.361
€148.977
€125.000
€273.977

€142.022
€8.445
€150.467
€125.000
€275.467

€143.442
€8.529
€151.971
€125.000
€276.971

€144.876
€8.613
€153.489
€125.000
€278.489

€146.325
€8.698
€155.023
€12.740
€167.763

€147.788
€8.784
€156.572
€0
€156.572

€149.266
€8.871
€158.137
€0
€158.137

Diverse baten en lasten

€158

(€15.373)

(€13.353)

(€11.350)

Netto resultaat boekjaar

€21.693

(€9.648)

(€8.200)

(€6.970)

(€5.925)

(€183.198) (€184.934) (€186.581) (€187.916) (€77.065) (€65.879)

(€67.553)

Overige activa
Netto Liquide Middelen
Totaal Activa

€104.730
€89.021
€75.668
€1.352.940 €1.185.115 €1.013.534
€1.457.670 €1.274.136 €1.089.202

€64.318
€838.303
€902.621

€54.670
€660.035
€714.705

€46.470
€591.170
€637.640

€39.500
€532.261
€571.761

€33.575
€470.633
€504.208

Overige passiva
Continuïteitsreserve
Basisreserve
Vertalingenreserve
Totaal Passiva

€17.336
€17.000
€17.000
€250.000
€250.000
€250.000
€677.594
€619.396
€559.462
€512.740
€387.740
€262.740
€1.457.670 €1.274.136 €1.089.202

€17.000
€250.000
€497.881
€137.740
€902.621

€17.000
€250.000
€434.965
€12.740
€714.705

€17.000
€250.000
€370.640
€0
€637.640

€17.000
€250.000
€304.761
€0
€571.761

€17.000
€250.000
€237.208
€0
€504.208

De projectie van de ‘overige activa’ is gebaseerd op de verwachting dat de waarde van de boekenvoorraad zal afnemen door de omschakeling naar digitaal lezen. Deze
mutatie is gepresenteerd onder de diverse baten en lasten.

Om de gewenste grootte van deze reserve te berekenen kunnen we de verwachte basislast van 2023 ter
hoogte van € 158.137 met 1,5 vermenigvuldigen tot
€ 237.206. De huidige basisreserve ter hoogte van €
677.594 geeft in de projectie een verwachte reserve van €
237.208 in 2023. Dit geeft voldoende zekerheid om het
uitgavenpatroon van 2016 in 2017 voor te zetten.

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.

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 dit inzetten
voor de vertaling van de boeken in de volgende wereldtaal.

Het vermogen van de stichting is op dit moment voldoende om te garanderen dat we alle 27 boeken van Jozef 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 Christus 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.

In de projectie van de kosten voor basiswerkzaamheden
is ruimte ingecalculeerd voor het restaureren van schilderijen. De projectie is slechts een schatting, omdat dit
afhangt van het aantal schilderijen dat jaarlijks van particulieren 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,
en het aanvatten van de volgende wereldtaal.

Het bestuur
mei 2017

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 grondslagen 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

.
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Contact met de Stichting

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

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.

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

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 41149585
BTW nr. NL0061.70.420.B01

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

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.

Jaarverslag 2016

© Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”
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