PLATFORM VOOR RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 17 januari 2019 van 20.00 tot
22.00 uur in de het Afghaans Islamitisch Cultureel Centrum Den Bosch
Aanwezig:, Piet Ronnes (vz), José Mandemakers , Peter van Helden, Marian Veenker
(secretaris), Marcel van der Maeden, Waheed Hayat, John Parker, Toon de Laaf, Hashimi,
Henk van Tilburg, Okke de Groote
Afwezig m.k.: Gerard van Etten, Hans Rinkel, Richard Sleegers
1. Opening en mededelingen
- Piet opent de vergadering met de goede wensen voor iedereen voor dit jaar
2. Vaststelling verslag ALV 5 juli 2018
- Marian heeft contact gehad met Corrie Zeidler of er iemand vanuit de Joodse
gemeenschap wil deelnemen aan het platform. Zij wist niemand, maar zal doorgeven
als ze iemand zou weten.
- Oemar heeft aangegeven niet langer lid te willen zijn van het Platform. Hij was lid van
het bestuur. Piet heeft aan Sediq gevraagd of iemand van het Afghaans Islamitisch
Cultureel Centrum deel wil nemen in het bestuur. Daar wordt nog overleg over
gevoerd en men zal dit aan ons laten weten,
3. Verslag voortgang open medidatie/inspiratiegroep
- De groep (Jose, Richard, Ton (Bahai) en Marian) is bijeengekomen en heeft voor nu de
eerste zondagavond in de maand als tijdstip gekozen. De locatie is de huiskamer in
Ordune, waar ook de geloofsgemeenschap van San Salvator in beweging een paar
kantoorruimtes huurt. De huiskamer mag gebruikt worden voor activiteiten. Er
wordt aan de achterban van het platform gevraagd om de bijeenkomsten bekend te
maken. Er worden ook persberichten uitgestuurd. Elke bijeenkomst wordt voorbereid
rond een bepaald thema.
4. Verslag activiteiten Winterparadijs op de Parade
- We waren uitgenodigd door de gemeente om mee te doen aan het Winterparadijs. De
ervaring van degenen die hebben meegedaan is dat het niet zo goed was
georganiseerd: de communicatie verliep niet helemaal goed. Vrijwilligers van het
platform waren niet goed herkenbaar. Er waren meer dingen die niet helemaal goed
gingen: deze worden meegenomen in de evaluatie van het event dat nog plaats gaat
vinden.
5. Verslag José over haar reis naar Israël en introductie over Bahá'í geloof
- José is 10 dagen naar Israël geweest voor een pelgrimsreis van de Bahá'í. Met een
diashow laat ze ons de belangrijkste plekken van de geschiedenis van het Bahá'ígeloof zien.
Het Bahá'í-geloof is een jonge religie; veel van de geschiedenis is er nog. De
grondlegging begint bij de Bab (de Poort, geboren in 1819) in het toenmalige Perzië;
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dit jaar wordt zijn 200ste geboortedag gevierd. Hij is jong geëxecuteerd. In Haifa
staat zijn graftombe. Daar bevindt zich ook het wereldcentrum: het Universele huis
van Gerechtigheid. De stichter van het Bahá'i-geloof is Bahá'u'lláh (Heerlijkheid
Gods, geboren in 1817). Hij was een volgeling van de Bab. De Bab wordt gezien als
zijn aankondiger.
In het Bahá'í-geloof staat eenheid centraal: eenheid van God, van religie en van de
mensheid. Andere belangrijke principes zijn: gelijkheid van iedereen, afschaffen van
vooroordelen, harmonie tussen wetenschap en religie en zelfstandig onderzoek naar
de waarheid; dus geen voorgangers die alles ‘weten’. Alle religies komen uit dezelfde
bron. Men gelooft in een voortschrijdende openbaring. Het hoogste doel is duurzame
universele vrede
Er zijn een aantal Heilige Dagen en een vastenperiode van 1-20 maart. Er zijn
wereldwijd huizen van aanbidding.
Het Bahá'í-geloof heeft momenteel ongeveer 6 miljoen aanhangers.
6. Aandachtspunten voor 2019:
- Kunstwerk Friedesstrasse
o Janne van Wijnen van de gemeente heeft aangegeven dat het niet meer nodig
is dat het platform de subsidie voor het kunstwerk aanvraagt. Er is inmiddels
toestemming van het fonds voor aanschaf van het kunstwerk. De werkgroep
van de Friedesstrasse gaat van 12-14 april naar Sankt Wendel, Duitsland om de
kunstenaar en het museum te bezoeken. Er zijn nu ook contacten met Vianen
en Amsterdam, waar ook sculpturen worden gerealiseerd.
- Werving nieuwe leden
o Aan ieder de oproep om nieuwe groepen/mensen aan te spreken om deel te
nemen. Er is een nieuwe gemeenschap in Den Bosch: Armeens Apostolische
Kerk (Rosmalen in de voormalige Laurentiuskerk). Piet zal ze benaderen.
- Activiteiten Vredesweek / samenstelling werkgroep
o Thema dit jaar “Over grenzen”.
✓ Gerard en Peter zijn bij Waheed geweest, omdat er in de evaluatie van
vorig jaar vooral de groepen vanuit de moskeeën niet waren
vertegenwoordigd.
✓ Vanuit deze bijeenkomst komt het idee om meer als platform met
elkaar te delen wat er speelt in de gemeenschappen en dat we zo meer
met elkaar kunnen meeleven, of bepaalde ondersteuning kunnen
geven.
✓ Een ander idee voor de vredesweek (via Jo Kuchinsky) is om meer in
contact te komen met vrouwen. Daarvoor wordt contact opgenomen
worden met Nadia Dahri.
✓ Oproep aan alle leden: wie doet er mee aan de werkgroep Vredeweek
2019?
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Notitie over eenzaamheid
o Vorig jaar is er veel aandacht vanuit de politiek over eenzaamheid. De notitie
is 3 jaar geleden gemaakt. Dit item kan nog een keer op de agenda gezet
worden.
Richard heeft aangeboden om de volgende keer iets te zeggen over zijn
geloofsgemeenschap.
Dialoogtafels “Over grenzen”; komt de volgende vergadering op de agenda

7. Contributie 2018-2019
De contributieverzoeken voor het nieuwe jaar worden binnenkort verstuurd.
8. Vergaderrooster 2019
Is meegezonden. Staat ook op de website (ww: platformdb)
Agenda komt ook op de website
Interreligieuze agenda op de website
9. Rondvraag en sluiting
- Henk is betrokken bij de cursus Boschologie van de Kring vrienden van Den Bosch.
Vertelt ook over hoopvolle berichten over oecumene en platform. Hij wil meer
aandacht besteden aan de andere religies die vertegenwoordigd zijn in Den Bosch
Onder dankzegging aan Waheed voor de geboden vergaderruimte met faciliteiten, en
allen een goede tijd wensend, sluit Piet Ronnes, voorzitter de vergadering.
’s-Hertogenbosch, 3 maart 2018
Marian Veenker, secretaris

