
Zomerschool-jongerenprogramma: ‘Een nieuwe houding’ 

Dit jaar is er een jongerenprogramma op De Poort tijdens de zomerschool: 
• De zomerschool is van 24 juli 16:00 uur - 29 juli 09:00 uur.   
• Binnen actuele Corona-beperkingen kunnen in ieder geval 20-25 bahá’í-jongeren (en hun vrienden) 

deelnemen; mogelijk meer.   
• Aanmelden kan via https://forms.gle/aEUhPXNjTBJL38WF9. Je ontvangt dan een code voor 

inschrijving via de website van De Poort. 
• Mocht geld een belemmering zijn voor je deelname, neem dan contact op via huquq@bahai.nl. 
• Programma wordt verzorgd o.a. door Nabá Wolters, Lucienne Lagas en Oscar Rosa, leden van de 

instelling van Ḥuqúqu’lláh (‘Het Recht van God’). Een team jongeren ondersteunt met diverse 
activiteiten o.a. op het sportieve, creatieve en sociale vlak.   

• Het inhoudelijke deel van het programma zal bestaan uit een combinatie van de Ḥuqúq-
gesprekskaarten over “Een nieuwe houding” en het werkboek met de titel: “Work, Wealth and Service” 
(dat mogelijk nog op tijd vertaald kan worden).  Centraal zullen staan de keuzes die je als jongere te 
maken hebt samenhangend ook met je professionele leven, inrichting van je eigen huishouden en 
maatschappelijke bijdrage: welke rol geef jij ‘geld’ in jouw leven en hoe verhoudt zich dat tot 
dienstbaarheid?  Tot en met vragen als: hoe kunnen we als bahá’ís (met onze vrienden) op een 
nieuwe manier omgaan met maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatprobleem?   

• De bedoeling is voor een deel van het programma in drie deelgroepen op te splitsen: schoolgaande 
jongeren, jongeren die een opleiding (gaan) volgen en werkende jongeren/ young professionals.   

Achtergrond over “Een nieuwe houding” 
In januari 2020 startte de instelling van Ḥuqúqu’lláh in Westelijk Europa een campagne over “Een nieuwe 
houding”. Een nieuwe houding tot de materiële kant van het bestaan: hoe we in het licht van de leringen 
van het Geloof kunnen omgaan met hoe we ons inkomen (gaan) verdienen, ons geld beheren en onze 
uitgaven doen. Daar zijn er steeds allerlei afwegingen te maken: wat betekent wat ik doe voor het milieu, 
voor de natuur, voor de medemens, voor de samenleving als geheel en de nieuwe wereldorde waar we 
aan werken? Hoe kunnen we met de boodschap van Bahá’u'lláh bijdragen aan de versnelde oplossing 
van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het klimaatprobleem?  

Toepassing van de wet van Ḥuqúqu’lláh in ons dagelijkse leven brengt deze afwegingen in een nieuw 
licht: het licht van onze liefde voor God; onze dienstbaarheid aan het hoogste belang van één mensheid 
in verbondenheid en samenwerking, zoals het hele natuurlijke ecosysteem overvloedig en onderling 
afhankelijk is; de kwaliteiten van o.a. betrouwbaarheid en rechtvaardigheid, zuiverheid en vreugde; onze 
band met het Universele Huis van Gerechtigheid en daarmee met de gehele bahá’í-wereldgemeenschap; 
en ons verlangen naar goddelijke aanvaarding van onze daden. Dit gaan we tijdens de zomerschool 
samen nader onderzoeken. 

https://forms.gle/aEUhPXNjTBJL38WF9

