
Beleidsplan 2020 / 2021 
 
Op het adres Argonautenstraat 1hs in Amsterdam verzorgt de FWU vrijwel elke 
woensdagavond een lezing en op zaterdagmiddag tweemaal per maand drie lezingen, 
waarbij de bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. In terugkerende 
cycli worden de lezingen herhaald. De FWU werkt verder samen met de UPF en WFWP, 
waarbij zij lezingen verzorgt in het programma van de UPF. Het betreft bijvoorbeeld het 
verzorgen van presentaties in een aantal van de bijeenkomsten, die tweemaandelijks 
worden gehouden. Tevens wordt samengewerkt bij het vieren van bijzondere VN Dagen 
zoals bijvoorbeeld die van Het Gezin, Vrede en Mensenrechten.   
 
 
Doel 
Het doel is om bewustwording te bevorderen over het belang van de familie als basis voor 
een harmonieuze en vredelievende samenleving en wereld. De familie is de school van 
liefde. In een goed functionerende familie vindt een groeiproces plaats, waarin via de 
diverse vormen van liefde (kinderlijke liefde, liefde tussen broers en zusters, echtelijke liefde 
de meest onvoorwaardelijke liefde wordt gerealiseerd, namelijk die van ouders en 
grootouders. Dit is de belangrijkste basis voor alle relaties. In de lezingen van de FWU wordt 
veel aandacht besteedt aan de principes van geestelijke groei, de balans tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid en het belang van leven voor het welzijn van de ander. Daar God 
gezien wordt als de Bron van Ware Liefde, is de verbinding met deze Bron uiterst belangrijk.  
 
Family Gathering & Blessing Bijeenkomsten 
Ook in 2020 en 2021 worden Family Gathering bijeenkomsten gehouden op zondag in 
Amsterdam en Utrecht alsmede op kleinere schaal in Nijmegen en Bergen aan Zee.  
Het plan is ook om 2x per jaar een nationale dienst te organiseren in Utrecht of Bergen aan 
Zee. De eerste is gepland op 23 februari 2020. Minstens 1x per jaar wordt een Familie 
Zegenings Festival georganiseerd.  
 
Project in Durres, Albanië 
Maandelijks blijven wij het Familiewaarden project in Durres, Albanië ondersteunen in 2020 
en 2021. 
 
Samenwerking met de Stichting Wereldvriendschap in Nood (SWN) 
Voor projecten in ontwikkelingslanden om armoede te bestrijden en sociale activiteiten te 
bevorderen zal de FWU in 2020 gaan samenwerken met de Stichting SWN. Er wordt naar 
gestreefd dat de SWN steeds meer zelfstandig deze projecten gaat ondersteunen en 
daarvoor zelf fondsen verwerft.  
 
Lezingen op woensdagavond en zaterdagmiddag 
Er wordt naar gestreefd om gemiddeld 12 tot 15 deelnemers te hebben bij de lezingen op 
woensdagavond en zaterdagmiddag (2x per maand), waarbij bestaande contacten worden 
onderhouden en steeds nieuwe deelnemers worden uitgenodigd. De bedoeling is zo het 
netwerk van de Familiefederatie blijvend te inspireren en uit te breiden om zo meer 
aandacht te krijgen in de maatschappij voor het belang van familiewaarden. Aan het begin 



van het jaar evalueert het bestuur de activiteiten van het vorige jaar en kijkt vervolgens waar 
verbeteringen nodig zijn.  
 
De onderwerpen gaan over:  

01. Het Ideaal van de Schepping, een introductie:  
Wat is in grote lijnen de “gebruiksaanwijzing” van de Schepper voor de mens? 

02. Wat is Ware Liefde en hoe krijgt deze Vorm in ons als individu en onze familie? 
03. Verschillende Vormen en Stadia van Liefde in de Vorming van ons Karakter   
04. De Universele Tweeledige Eigenschappen (I): innerlijk karakter (geest, informatie) en 

uiterlijke vorm (lichaam, energie)  
05. De Universele Tweeledige Eigenschappen (II): mannelijk en vrouwelijk (yang en yin)   
06. De Werking van Universele Energie in processen van geven en ontvangen,  

vanaf het niveau van het individu, familie, buurt tot aan die van de samenleving   
07. Vooruitgang op Basis van Universele Waarden, Onderlinge Afhankelijkheid en 

Gedeelde Welvaart   
08. Familiewaarden en hun Betekenis bij de Interactie tussen Mensen  
09. De Oorspronkelijk bedoelde Relatie tussen Schepper, Individu, Familie en Universum 
10. Het Proces van Oorsprong, Deling en Vereniging als Bouwsteen van het Universum  
11. De Fundering van de vier Posities als Basis voor het Leven  
12. Een Nieuwe Betekenis van de drie Bijbelse Zegeningen aan de Mens  
13. De Universele Groeiperiode en de Verantwoordelijkheid van de Mens in zijn of haar 

Ontwikkeling 
14. Gods Indirecte en Directe Bestuur  
15. De Onzichtbare en Zichtbare Wereld en hun Onderlinge Relatie  
16.  Groei door Levenselementen voor Geest en Lichaam 
17. Hoe het Leven op Aarde een Voorbereiding is op dat in de Geestelijke Wereld   
18. Hoe de Mens kon wegvallen van zijn Schepper en 4 Fatale Gevolgen 
19. Hoe God werkt aan het Herstel van de Mens door Omkering van de Fatale Gevolgen 
20. Principes van Verzoening en Oplossing van Conflicten 
21. Cycli in de Geschiedenis en onze Verantwoordelijkheid in Op- of Neergang  
22. Familiewaarden en de Invloed van de Verlichting en de Reformatie 
23. De Opkomst van de VN en het Streven naar Wereldvrede 
24. Onze Rol in het Vredesproces 
25. Het Potentieel van Families voor Wereldvrede 
26. Familiewaarden en het vormen van buurtgemeenschappen 
27. De Vijf Stappen en de Extra Zegen op het Huwelijk 
28. Familiewaarden en Opvoeding 
29. Het Belang van het grotere Familieverband en Zorg voor elkaar 
30. Vrijheid, gelijkheid, maar hoe zit het met de Broeder- en zusterschap  

 
De heer Campman, bijgestaan door een kleine staf, werkt deze onderwerpen uit in lezingen 
met gebruikmaking van powerpoint presentaties. Bij de presentaties voor de 
Familiefederatie ligt de nadruk op het onderbouwen van familiewaarden en 
vredesbeginselen. De onderwerpen of een selectie hieruit kunnen worden gegeven in de 
vorm van cursussen of cycli van lezingen. Deze lezingen worden ook aan groepen in de 
samenleving aangeboden. 
 



Conferenties 
Naast deze lezingen, worden er samen met de UPF, inspanningen verricht om deskundigen 
op het gebied van vredesvraagstukken en universele waarden internationaal bijeen te 
brengen. Het gaat hierbij om de tweemaandelijkse conferenties van UPF, maar ook om 1 of 
2 grotere conferenties per jaar in Nederland te houden met deelnemers uit Europa, waarbij 
samengewerkt wordt met zusterorganisaties in het buitenland. 
 
 
 
Tentoonstelling “Legacy of Love” 
In 2020 is het 100 jaar geleden dat dr. Sun Myung Moon, oprichter van de Unification 
Movement geboren werd. Ter nagedachtenis hiervan wordt in de herfst van 2020 met 22 
posters een tentoonstelling opgezet in ons centrum in Amsterdam.  Hiervoor zal ook een brochure 
worden gedrukt ter begeleiding van de tentoonstelling.  
 
 
Update, 13 maart 2020: Aanpassingen inzake Covid19 pandemie 
In verband met de Covid 19 maatregelen worden de meeste bijeenkomsten vanaf 13  
maart 2020 tot nader order opgeschort. Bijeenkomsten worden voortaan gehouden via 
Zoomconferenties, soms gecombineerd met een klein aantal fysiek aanwezige deelnemers 
in ons centrum op het adres Argonautenstraat 1 in Amsterdam.  De verwachting is dat het 
organiseren van Zoombijeenkomsten al dan niet in combinatie met conferenties met fysiek 
aanwezige deelnemers een grote rol zal blijven spelen in onze activiteiten in 2020, maar 
ook nog 2021.   
 
 
Financiën 
De FWU ontvangt donaties van sympathisanten. De penningmeester houdt inkomsten en 
uitgaven bij.  De gelden worden grotendeels gebruikt voor het geven van lezingen, houden 
van conferenties en samenkomsten.   
   
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit: 
Hans Campman, voorzitter 
Wim Koetsier, secretaris 
Guus Schenk, penningmeester 
Lisa Janssen, bestuurslid 
Sadikoen Wirjoredjo, bestuurslid 
 
 
        
  
 


