
Save the date:

Zomerschool 178 BE / 2021 - 24 t/m 29 juli
Te kiezen uit:

Fysieke kinderklassen:
24 juli aankomst op de Poort

4 dagen programma: 25, 26, 27 en 28 juli
29 juli vertrek in de ochtend

Online Volwassenenworkshops:
4 dagen programma: 25, 26, 27 en 28 juli

Online Gezinsworkshops:
Ochtenden van zondag 25, maandag 26 en dinsdag 27 juli

De Zomerschool staat in het teken van dienstbaarheid met als thema:

In de voetsporen van ‘Abdu’l-Bahá

Met veel vreugde sturen we dit “save the date” bericht. Natuurlijk houden we rekening met de corona

maatregelen en daarom kunnen er veranderingen ontstaan.

Fysieke kinderklassen

We hopen dit jaar weer fysieke kinderklassen te verzorgen op Conferentieoord de Poort.

Verder is er ruimte voor de crèche en een programma voor 3 jarigen, dit geregeld door de ouders zelf.

Houd hier dus rekening mee bij inschrijving.

Meer informatie over inschrijving volgt in juni.

Zolang de maatregelen het toelaten.

Aanvraag kinderklasbegeleiders (aanmelding voor 20 mei)

“Eén van de belangrijkste van alle diensten die door de mens aan de Almachtige God verleend kunnen

worden is de opvoeding en opleiding van kinderen.” ‘Abdu’l-Bahá

Schrijf je in via deze link: https://forms.gle/xoHGFRXwzSJZk63n7

We bieden een training aan voor de begeleiders opgedeeld in twee momenten:

Start begeleiders training op zaterdagochtend 5 juni van 9:30 tot 12:00 uur. In de middag is er tijd om
voor te bereiden in je team en is het team beschikbaar voor vragen.

Begeleiders training 2 op 19 juni van 9:30 tot 12:00 uur.

Online Volwassenenworkshops (aanmeldingsprocedure volgt)

Gezien de huidige en (onvoorspelbare) toekomstige situatie met betrekking tot COVID-19 zullen  ook

dit jaar de Volwassenenworkshops via Zoom plaatsvinden. Deze Zomerschool bieden wij de vrienden,

in samenwerking met bekende én nieuwe workshopbegeleiders, een geheel nieuw programma aan.

Het overkoepelende thema van de Zomerschool 178 BE is

“In de Voetsporen van ‘Abdu’l-Bahá”.

Als Comité hebben wij hierbij de volgende ondertitel bedacht:

“Dienstbaarheid aan het Eén-jaar Plan”.

Vanuit dit thema zult u kunnen kiezen uit diverse workshops. Nieuw dit jaar is de verwezenlijking van

een grote wens van de Nationale Geestelijke Raad om nog een extra werkvorm centraal te stellen,

namelijk Kunst. Het Universele Huis van Gerechtigheid schreef:

https://forms.gle/xoHGFRXwzSJZk63n7
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“In al hun inspanningen (...) wordt de vrienden ook gevraagd om meer aandacht te besteden aan het

gebruik van de kunst, niet alleen voor proclamatie, maar ook voor het werk van uitbreiding en

consolidatie.” (Brief 1996)

U zult daarom tevens aan verschillende creatieve en kunstzinnige workshops kunnen meedoen en ook is

het plan om  een aantal “theoretische” workshops te laten vergezellen door speciale kunst-assistenten.

Online Gezinsworkshops

Parallel aan de fysieke kinderklassen zullen op drie ochtenden online Gezinsworkshops aangeboden

worden. We proberen deze workshops zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle leeftijden van 4 t/m

11 jaar en zo komen we digitaal samen met gezinnen verspreid over heel Nederland.

Voor vragen vul in: https://forms.gle/cTT6y4KMYBa6Neif8

Hopelijk tot snel! Met warme groet,

Comité Zomerschool 2021 / 178 BE
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