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WERKGROEPEN 
 

LET OP DE KLEUR: DIE VINDT U  OOK TERUG OP DE 

AANMELDKAARTJES EN AANKONDIGINGEN OP DE RUIMTES 

 

Werkgroep 1 ORANJE – DE OERGONG 

Verbinding, dat ben je 

Door: Zen-boeddhiste Tenjo Schröder 

Een belangrijk uitgangspunt in het zenboeddhisme is, dat alles dat bestaat 

veranderlijk is en dat dat gebeurd in samenhang met andere dingen. Er is dus 

niets dat onveranderlijk is en onafhankelijk van andere dingen kan bestaan. 

In de werkgroep gaan we deze stelling onderzoeken. Wat betekent dat voor 

ons? We zullen tevens een korte meditatie doen om onze verbondenheid te 

ervaren.  

 

Werkgroep 2 GROEN JEUGDHONK 2E VERDIEPING 

Verbindende rituelen en gebruiken in de islam 

Door: moslima Fatima Taihan  

Wat zijn de normen en waarden achter gebruiken en rituelen? 

Wat is de betekenis van kledingstukken? Hoe zien we elkaar en hoe leren we 

elkaar beter te begrijpen als  het ?    

 



Werkgroep 3 BRUIN - KERKERAADSKAMER 

Consultatie – Bahá’i. 

Door: Bahá’í Diny Ebink 

De basis van het bahá’í-geloof is de eenheid van God, de eenheid van 

religie en de eenheid van de mensheid. Het verwerven van geestelijke 

eigenschappen is noodzakelijk voor het welzijn van alle mensen en zeker ook 

voor een consultatie. Consultatie is een beraadslaging die altijd en overal 

gebruikt kan worden.  

Bahá’u’lláh zegt dat “consultatie en mededogen als twee hemellichten 

zijn….. consultatie is een lichtbaken dat de weg wijst en de schenker van 

begrip”. 

Tijdens de workshop zullen we de stappen van consultatie toelichten en 

samen ontdekken welke geestelijke eigenschappen daarbij nodig zijn en hoe 

dit kan bijdragen aan ‘verbinding’. 

Tijdens een gesprek zullen we ons buigen over de stappen binnen consultatie 

en wat kan dit betekenen voor ons leven? En welke voorwaarden zijn 

hiervoor nodig? 

 

Werkgroep  4 GEEL – GROTE ZAAL 1E VERDIEPING 

Verbinding vanuit het Rozekruis, verbinding vanuit het hart. 

Door: Gradus Serno van AMORC 

 Na een korte uitleg over de symboliek van het Rozekruis gaan we verbinding 

op verschillende manieren ervaren: weten en voelen. Allereerst versterken 

we de verbinding met ons stoffelijk lichaam, de tempel van onze ziel. 

In het tweede onderdeel van de workshop gaan we werken aan het voelen 

van onze hartsverbinding met elkaar, de deelnemers van de workshop. 

Tenslotte versterken we d.m.v. een visualisatie het bewustzijn van onze 

verbinding met de natuur, de aarde en al haar bewoners. De werkvorm 

bestaat 3 korte meditaties/visualisaties, waarna er steeds ruimte voor 

feedback is. 

 

Werkgroep 5 WIT  - KERKZAAL  

Bruggen Bouwen. 

Door: Joke Sprey en Sandra Roza van Kleurrijk Fryslân 

BruggenBouwen is een samenwerkingsproject van het Overleg Joden, 

Christenen en Moslims (OJCM), Geloven in Samenleven (GiS) en Stichting 

ProMo. Het doel van het project is om het conflictmanagementmodel, 

ontwikkeld door Oikos en toegepast door het OJCM, te introduceren bij 

plaatselijke groepen. De naam BruggenBouwen is gekozen om tot uiting te 

brengen dat men de verschillen tussen mensen van verschillende religies en 

culturen wil verbinden en dat men voor elkaar wil opkomen. Niet het 

overbruggen van kloven staat centraal, maar het gezamenlijk oplossen van 

problemen in de samenleving c.q. het bereiken van een voor iedereen 

geaccepteerde werkbare situatie, uitgaande van het Engelse spreekwoord: 

“we will build a bridge when we have to cross the river”. 


