
 

 

 

Zomerschool 178 BE - Volwassenen Workshops 25 Juli – 28 Juli 2021 - Beschrijving van de activiteiten, aanmeldingen en Zoom-links 

za. avond  
24 juli 

19:15 Gezamenlijke feestelijke opening 
We openen gezamenlijk de Zomerschool, onder leiding van de Nationale Geestelijke Raad. 

https://us02web.zoom.us/j/95
84442069?pwd=WXhBWXVxM
GJMajJ1bXl1V2M3LzBNQT09 
Passcode: ZSchool 

Ochtendprogramma: 

Dagen Tijden Activiteiten Kunst-Assistenten Zoom Link 
Zondag en 
woensdag 

08:00 – 
08:30 

Geleide Meditatie – Karin Kalpoe 
LET OP: Aanmelden bij Ellen via emailadres: e.soellaart@planet.nl 
Alleen zondag- en woensdagochtend! 
Op zondag 25 juli en woensdag 28 juli om 8:00 uur kun je meedoen 

met een geleide meditatie van ongeveer 20 minuten door Karin 

Kalpoe. Zij is docent op de Brahma Kumaris Spirituele Academie.  

Het zal een begeleide meditatie zijn afgewisseld met stilte en 

muziek. 

 https://us02web.zoom.us/j/829
01533858?pwd=SFg4Q3dTVFUyO
VhESHBTVUFxR01KUT09 
 
Passcode: 805797 
 

zo. t/m wo. 9:00 – 
9:15 

Samen met de online Gezinsworkshops en de kinderklassen op de 
Poort, plenair 
Elke ochtend 
Een gezamenlijk moment met gebeden, muziek en mededelingen. 
 

 https://us02web.zoom.us/j/836
46698854?pwd=QVVCZTV1cmVV
amxLM010VjNTRnQ3QT09 
 
Passcode: Plenair 
 

zo. t/m wo. 9:15 – 
9:30 

Gebeden en Mededelingen – Volwassenen 
Elke ochtend 
Mededelingen. 
 

        https://us02web.zoom.us/j/836
46698854?pwd=QVVCZTV1cmVV
amxLM010VjNTRnQ3QT09 
Passcode: Plenair 
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zo. t/m di. 9:45 – 
11:30 

Gezinsworkshops 
LET OP: Aanmelden bij het Kinderklascomité via Google Forms 
Speciaal ontwikkelde workshops voor het hele gezin, denk hierbij 

aan creativiteit, welsprekendheid, verhalen, samenwerkingsspellen, 

gezinsconsultatie, deugdenyoga e.d. Het thema is ‘in de voetsporen 

van ‘Abdu’l-Bahá’ en de workshops zullen interactief zijn en dus een 

actieve houding vragen aan het hele gezin. 

De kinderen gaan samen met hun ouders en de gezinsworkshop-

begeleiders een gezellige, creatieve en leerzame gezinsworkshop 

beleven! 

 ● Zondag: Yoga 
● Maandag: 

Gezinsconsultatie 
● Dinsdag: Eenheid 

Zoomlink wordt door het 
Kinderklascomité gedeeld. 

zondag  
 

9:45 – 
11:45 

Wat kunnen we leren van de ervaringen in de wijk Overvecht? – 
Stephanie Rosel, 1-daags cursus 
LET OP: Aanmelden bij Maira via rep.maira@gmail.com 
We gaan het hebben over een lerende houding en hoe de inhoud 
van het Trainingsinstituut centraal staat. Ook gaan we kijken naar 
interviews met deelnemers uit de wijk en samenwerken met een 
lokale kunstenares. 
 

een lokale 
kunstenares 

https://us02web.zoom.us/j/834
01059249 
 

zo. t/m wo. 9:45 – 
11:45 
 

‘Abdu’l-Baha en het Onderrichten van de Zaak - Zia Reyhani  
LET OP: Aanmelden bij Zia via emailadres: 
zia.reyhani1941@gmail.com 
4-daagse cursus 
a) Wie is 'Abdu'l-Bahá; Zijn leven, Zijn Rang en Functie (o.a. als 
'volmaakte Toonbeeld van de Leringen van Bahá'u'lláh), korte 
behandeling van het hoofdstuk ” 'Abdu'l-Bahá”, in de Beschikking 
van Bahá'u'lláh van Shoghi Effendi; 
b) Wat houdt het Onderrichten in; korte behandeling van de Tafelen 
van het goddelijke Plan; 
c) 'Abdu'l-Bahá's Toespraken in het Westen en verhalen van Zijn 
omgaan en gesprekken met mensen in het Westen; 
d) Nog meer verhalen, vragen beantwoorden en afronden! 
 

Wieke van der Sluijs  https://us02web.zoom.us/j/859
39548787?pwd=NEFyQU56QjRG
UlpUKzJNWUhqSTlUZz09 
 
Passcode: Teaching 
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Vervolg ochtendprogramma: 

zo. t/m wo. 9:45 – 
11:45 

Een Nieuwe Houding – NEDERLANDS - TWEE GROEPEN: 
VOLWASSENEN 30+ EN EEN SPECIALE JONGEREN-GROEP! 
- Onno van Bekkum (Afgevaardigd Gevolmachtigde van de 
Ḥuqúqu’lláh), Lucienne Lagas (volw. 30+) en  
Nabá Wolters (jongeren) 
LET OP: Aanmelden via Google Forms: 
https://forms.gle/qfkSJVFgozSKS8wb7 
4-daagse cursus: Let op: Deze cursus bestaat uit een ochtend en 
een middag-gedeelte! 
Het evenwicht in de wereld is verstoord en de verwarring neemt 
met de dag toe. Wat staat ons te doen en wat vraagt dat van ons? 
Wat is nodig om bij te dragen aan een positieve verandering? Met 
behulp van een serie gesprekskaarten faciliteert de bahá’í-instelling 
van Ḥuqúqu’lláh (letterlijk: “Het Recht van God”) internationaal op 
tal van plaatsen series gesprekken over “Een Nieuwe Houding” tot 
materiële middelen. De sleutel tot een nieuwe economie en 
samenleving ligt bij de mens. Tijdens deze serie gesprekken gaan we 
in op ‘een nieuwe houding’ op het persoonlijke niveau en binnen de 
context van bahá’í-gemeenschapsopbouw, steeds met de huidige 
situatie in de wereld als uitgangspunt. Ook bespreken we de nieuwe 
kaart speciaal gemaakt voor het jaar van ‘Abdu’l-Bahá. We zeggen 
samen gebeden en splitsen dan op in breakout-groepen in het 
Nederlands (bij voldoende belangstelling een jongerengroep en een 
30+ groep) en Perzisch met vrienden uit Nederland en België. 
Specifieke kennis over het Bahá’í-geloof is niet vereist. Meer 
informatie via huquq@bahai.nl. 
 

Ank Beekhuizen  Deze workshop kan zowel fysiek 
op de Poort als online gevolgd 
worden. 
 

https://us02web.zoom.us/j/870
54825426?pwd=ckRLYUh0NUZN
KzYxNnpHeXlXTUErQT09 
 
Passcode: 559663 

zo. t/m wo. 9:45 – 
11:45 

A New Attitude – FARSI 
 - Mojgan Bloemberg-Djavdan (NL) and Afshin Partovi (BE) 
NOTE: Please sign up via Google Forms: 
https://forms.gle/qfkSJVFgozSKS8wb7 

 https://us02web.zoom.us/j/870
54825426?pwd=ckRLYUh0NUZN
KzYxNnpHeXlXTUErQT09 
 
Passcode: 559663 
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4-day course: Note: This course consists of a morning as well as an 
afternoon session! 

نظم جهان به هم خورده و نامفهوىم روز به روز بيشتر ىم شود. دقيقا چه اتفاقر در حال  
ات مثبت چه كمكي از  وقوع است و بخصوص چه كارى از دست ما بر ميايد؟ براى تغيتر

 دست ما بر ميايد؟ با كمك يك رسى كارتهاى مورد استفاده براى صحبت
ن الملىل در بسيارى از   موسسه بهايي حقوق هللا ) حق خداوند( در هلند به طور بير

ت صحبت در مورد "نگرشى جديد" كشورها اقدام به تهيه إمكانات براى برگزارى جلسا
د و جامعه نوين در دست انسان است.   در مورد منابع مادى كرده است. كليد اقتصا
بهائيان و دوستانشان با نگرشى نوين مشغول كار در ساخت جوامع بر اساس يك فرهنگ  
جديد هستند. و اين نهايتا اساش براى يك تمدن جهاين نوين است كه در ان مسائل 

ود و واقعا هم روحاين  و مادى در توازن درست قرار دارند. اين بسيار رسي    ع پيش متر
ور است. در عرض اين هشت جلسه در مورد نگرشى جديد در سطح شخىص و در   ضن
ايط فعىل جهان بررش ىم كنيم .   ن رسى چارچوب ساخت جامعه بهايي با در نظرگرفير

تان ساكن در هلند و بلژيك گروههاى ما به دو زبان هلندى و فارش بخصوص براى دوس
است. وهمينطور بسيار مناسب براى أعضاء محافل روحاين محىل است. البته اشنايي 

يد ور نيست. لطفا از طريق لينك زير با ما تماس بگتر  :بخصوىص در مورد ديانت بهايي ضن
https://forms.gle/qfkSJVFgozSKS8wb7 
(info: huquq@bahai.nl.) 
Facilitation: Mojan Djavdan (NL) & Afshin Partovi (BE) 
 

 دو زبان
 

zo. t/m wo. 9:45 – 
12:00 

Kunstworkshop, in de voetsporen van ‘Abdu’l-Bahá - Amanda 
Binnendijk en Marjan Raven  
LET OP: Aanmelden bij Marjan via emailadres: 
raven.marjan@gmail.com 
4-daagse cursus 
Naar aanleiding van een aantal teksten van ‘Abdu’l-Bahá nemen we 
je mee via een aantal stappen zoals: schetsen in woord en beeld, de 
inspiratie van de vier grote bewegingen van de kunstgeschiedenis 
van de wereld, lichaamstaal, verhalen, dit alles weer samenvattend 
en zo tot een eigen thema-board te komen… kom je uiteindelijk op 
jouw manier tot beeld! Materiaal is geheel vrij! 

 Deze workshop kan zowel fysiek 
op de Poort als online gevolgd 
worden. 
Fysiek: naast de aanwezigen op 
de Poort kunnen nog maximaal 6 
vrienden hieraan deelnemen. Zij 
krijgen een code van Marjan voor 
het boeken van een kamer. 
https://us02web.zoom.us/j/878
85199065?pwd=QzZ1RVhWOFJJb
mo1QmordmpKR21uZz09 
Passcode: 681686 

mailto:raven.marjan@gmail.com
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zo. t/m wo. 12:00 – 
12:30 

Social Space – Nos Reyhani  
4 Losse dagen 
Een gezellig half uurtje elke dag vlak voor de lunch, om online toch 
samen te zijn. Gebeden zeggen, goede gesprekken, leuke 
herinneringen ophalen - de invulling staat vrij! 

 https://us02web.zoom.us/j/869
12352060?pwd=OFpKSkJFT3E3Q
3krTTlUSEx4d25IZz09 
  
Passcode: DwjTB6 

ma. t/m wo. 12:30 – 
14:00 

LUNCH   

 

Middagprogramma: 

Dagen Tijden Activiteiten Kunst-Assistenten Zoom Link 

zo. t/m wo. 14:00 – 
16:00 

'Abdu'l-Bahá: ‘Storytelling’ en ‘Storylistening’:  
Lessen van de Meester: “Kijk naar Mij, volg Mij, wees zoals Ik 
ben.”- Adrie Gloudemans 
LET OP: Aanmelden bij Adrie via emailadres: 
a.gloudemans@home.nl 
4-daagse cursus 
‘Kijk naar Mij’ 
Via verhalen, getuigenissen en dagboeknotities kijken we naar 
‘Abdu’l-Bahá. Hoe was Hij? Wat deed Hij? Hoe ging hij om met 
mensen en omstandigheden? 
 
‘Volg Mij’ 
Tom Price ontdekte zes basisprincipes in de manier waarop ‘Abdu’l-
Bahá onderrichtte. 
Als we die combineren met het leren herkennen van zes soorten 
(levens)verhalen kan dat ons helpen om ‘Abdu’l Bahá te imiteren en 
ons eigen onderricht vorm te geven. 
We onderzoeken de kunst van het ‘vragen stellen’, de kunst van het 
‘luisteren’, de kunst van het ‘vertellen’. 
 
‘Wees zoals Ik ben’ 

 https://us02web.zoom.us/j/
84168698625?pwd=R2NIWH
dLdzl2S2J5L0x5ZmVNaUhLZz
09 
 
Passcode: 265947 
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Open je hart en begin met oefenen, oefenen, oefenen en nog eens 
oefenen.... 
 

zo. t/m wo. 14:00 - 
16:00 

Gebed en Meditatieve Bijeenkomsten -  
Haleh Djavdan 
GECANCELLED 

Rosemarijn Mulder  
 
 

 

alleen 
zondag 

14:00 - 
16:00 

De persoonlijke geloofsbeleving van 2 moslima’s - 
Wietske Merison, Nisrine Zibouh 
LET OP: Aanmelden bij Ellen via emailadres: e.soellaart@planet.nl 
1 dag 
We gaan in gesprek met deze moslima’s over hun persoonlijke 
geloofsbeleving. 

 https://us02web.zoom.us/j/
81967356778?pwd=MzFFQ
WwxQzA1c3VEVS9kKzVDQU
N6dz09 
 
Passcode: 622117 
 

zo. t/m wo. 14:00 - 
16:00 

Online media en het Bahá’í-geloof - Niels Toonders en Roy van 
Klooster, workshop van 4 dagen, je schrijft je in voor 4 dagen. 
LET OP: Aanmelden via socialmedia@bahaiutrecht.nl 
4-daagse cursus 
In deze workshop verkennen we diverse vormen van online (social) 
media. Eerst gaan we kijken hoe die werken en hoe je die kunt 
gebruiken. Het tweede aspect waar we naar gaan kijken is hoe kan je 
de boodschap van Baháʼu'lláh direct of indirect online uiten? 
Vervolgens gaan we oefenen met het medium film en bespreken we 
diverse social media platforms. We gaan ook kijken hoe je online 
gesprekken kunt voeren met als uiteindelijk doel om deze mensen 
daadwerkelijk te ontmoeten. 
 
 

  

zo. t/m wo 14:00 – 
16:00 

Creatieve werkvormen in de gemeenschapsopbouw, subtitel  
Transformatie in ‘Joy and Radiance’ in de voetsporen van ‘Abdu’l-
Bahá - Amanda Binnendijk en Marjan Raven  

GECANCELLED 
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Vervolg Middagprogramma: 

zo. t/m wo. 9:45 – 
11:45 
 
en 
 
14:00 – 
16:00 

Een Nieuwe Houding – NEDERLANDS - TWEE GROEPEN: 
VOLWASSENEN 30+ EN EEN SPECIALE JONGEREN-GROEP! 
- Onno van Bekkum (Afgevaardigd Gevolmachtigde van de 
Ḥuqúqu’lláh), Lucienne Lagas (volw. 30+) en  
Nabá Wolters (jongeren) 
LET OP: Aanmelden via Google Forms: 
https://forms.gle/qfkSJVFgozSKS8wb7 
4-daagse cursus: Let op: Deze cursus bestaat uit een ochtend en 
een middag-gedeelte! (Zie ochtendsessie) 
 

Ank Beekhuizen  Deze workshop kan zowel 
fysiek op de Poort als online 
gevolgd worden. 
 

https://us02web.zoom.us/j/
87054825426?pwd=ckRLYUh
0NUZNKzYxNnpHeXlXTUErQ
T09 
 
Passcode: 559663 

zo. t/m wo. 14:00 – 
16:00 

A New Attitude – FARSI 
 - Mojgan Bloemberg-Djavdan (NL) and Afshin Partovi (BE) 
NOTE: Please sign up via Google Forms: 
https://forms.gle/qfkSJVFgozSKS8wb7 
 
4-day course: Note: This course consists of a morning as well as an 
afternoon session! 
(See morning session) 
 
 
 

 https://us02web.zoom.us/j/
87054825426?pwd=ckRLYUh
0NUZNKzYxNnpHeXlXTUErQ
T09 
 
Passcode: 559663 

zo. t/m wo. Vanaf 
16:00 

Zomerwandeling 
Elke middag 
Ga samen of alleen wandelen in de natuur, in je eigen omgeving, je 
wijk of het park in de buurt. Maak een paar mooie filmpjes en/of 
foto’s van jezelf, de natuur en je metgezellen en mail deze naar: 
dgwust@gmail.com 

Tijdens de gezamenlijke afsluiting laten we alle foto’s zien in een 
PowerPoint diashow. 
 

 --- 

wo. avond 19:30 Gezamenlijke Afsluiting 
O.a. een PowerPoint diashow! 

 https://us02web.zoom.us/j/
89773463491?pwd=SDNPdU
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 5vTGs3V0pERkxuRHhqNFZBZ
z09 
 
Passcode: 978375 

     

Elke middag 16:15u. Dag-evaluatie, alleen voor workshopbegeleiders! 
 

 https://us02web.zoom.us/j/
86226375826?pwd=QlRadUk
4alpVTVRJQ2ViUldmSHRDUT
09 
 
Passcode: 883547 
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