URI - ИНИЦИАТИВА за ОБЕДИНЕНИ РЕЛИГИИ (ИОР)

IBS - Фондация „Междурелигиозно разбирателство Зехбрук“

ПРОГРАМА
за ПРАЗНУВАНЕ на ДЕСЕТГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
„ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕЛИГИИ“ ХОЛАНДИЯ (2003 – 2013)
на 26, 27 и 28 април 2013 г.
с мото „ЗАЕДНО ДА СПОДЕЛИМ МИРА И БЪДЕЩЕТО“
и
на ПРАЗНИКА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
5 май 2013
с мото „ ДА ИЗЛЕКУВАМЕ РАНИТЕ ОТ МИНАЛОТО И ДА СПОДЕЛИМ БЪДЕЩЕТО“
със специално внимание за премахването на робството преди 150 г.
и
на изпращането на работа по договор на индустанците преди 140 г.

Организатори: Ръководна група на „Инициатива за обединени религии“ Холандия ( URI_NL)

Фондация „Междурелигиозно разбирателство Зехбрук“ от гр. Хага (IBS)
(и двете са включени в кръга от сътрудници (СС’s) на организацията „Инициатива за обединени религии“)

Въведение:
„Инициатива за обединени религии“ (URI/ИОР) е световна верига от организации в повече от 80

страни за изграждане на сътрудничество между различните вероизповедания в международен
мащаб по цялото земно кълбо.
Отделните звена на URI/ИОР са организирани в кръгове от сътрудници (СС’s).
Както Ръководната група на „Инициатива за обединени религии“ Холандия, така и фондация
„Междурелигиозно разбирателство Зехбрук“ са такива звена в рамките на URI/ИОР.
Подкрепа ни се оказва и от звеното СС „IJsselstroom“ („a Women CC“).
Целта на организацията „Инициатива за обединени религии“ е да спомага за трайно
сътрудничество между различните вероизповедания в световен мащаб за да се спре насилието
породено от верски различия и да се създаде култура на мир, справедливост и оздравяване на
Земята и всички живи същества.
„Междурелигиозно разбирателство Зехбрук“ от гр. Хага (IBS) съществува също близо 10 години.
Първоначално в тази организация си сътрудничеха представители на различни джамии и църкви.
От 2010 насам към нея се присъединиха активно и не толкова активно индуисти, бахаисти и
будисти. Тогава се създаде и фондацията и тя стана звено на URI/ИОР.
Целта на IBS е да се изявява в рамките на квартал Зехбрук и да съдейства за мирно съжителство в
район, който се населява от хора с различни културни традиции.
Поради контактите със звеното Бриджис Форум от България за тържествата сме поканили да
участват и четирима представители на това звено. Освен това е предвидена и среща с жители на
гр. Хата от български произход.
Деня на освобождението 5 май през 2013 г. се пада в неделя. На 4 май всяка година в и около
църквата „Света Агнес“ се провежда възпоменание на загиналите във Втората Световна война.
Поради това в неделята е добър случай да се празнува освобождението с представители на
различните вероизповедания, а също така да обърнем внимание на премахването на робството
(преди 150 години) и на изпращането на работата по договор на индустанците (преди 140 години).

Виж:

www.uri.org
www.stichtingibs.nl
www.bridges-forum.org

Петък, 26 април 2013 г.

 Пристигане на българската URI/ИОР делегация на летище Eindhoven (Айндхофен)
в 10.30 часа
 Ангелина Владикова – Бриджис СС – източно православна от гр. София
 Отец Петър Граматиков – Бриджис СС – източно православен от гр. Пловдив
 Велислав Алтънов – Бриджис СС – християнин от гр. София
 Хюршан Еминова – Европрес СС – мюсулманка от гр. Асеновград

 По пътя обяд и разглеждане на гр. Хага, включително на сградата на парламента Binnenhof
(Биненхоф).

 14.45 часа – откриване и представяне на малка изложба в Общинския музей и
разглеждане на изложени в музея картини на известни холандски художници.
Евентуални участници:
 Фимия Маргаритова
 Радина Данкова
 Румяна Йотова
 Музикално оформление
 Мира Морено – танц
 Ангелина Владикова – произведение на изкуството от София
 Хюршан Еминова, поетеса
 Посрещане и вечеря в Диалогхаус на улица Beeklaan (Бееклаан) и запознанство с членове
на СС IBS и СС ръковадна група на URI/ИОР Холандия.

 След това нощувка в хотел в квартал Kijkduin (Кайкдаюн).

Събота, 27 април 2013 год. – тема на деня: „Съграждане на мостове“

 9.00 часа – Заминаване за участие в конгреса на свързаните с URI/ИОР паганисти
(езичници) в гр. Лунтерен.

 15.00 – 16.00 часа – обиколка на църкви и болници в квартал Segbroek (Зехбрук).

 16.30 – 19.00 часа – Среща с живеещи в гр. Хага българи в Диалогхаус на ул. Бееклаан с
мото „Съграждане на мостове“ относно подпомагане на интеграцията им.
Въведение от български организации в гр. Хага със съдействието на:
 Анна Стоева
 Фимия Маргаритова
 Гоксе Илхан
и с участието на представител от общината на гр. Хага
Ще бъдат поканени възможно голям брой хора от български произход, живеещи в гр. Хага.

 Заключителна част – Холандско-турски-български бюфет

 Неформални разговори и срещи и/или разотиване

Неделя, 28 април 2013 г.

 След закуската всеки може да избере да присъства на църковна служба в холандска
църква или не. Също така има възможност да се присъства на църковна литургия в
Българската православна църква „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ в гр. Хага на адрес:
Bakkersstraat 57A ; 2513 TJ Den Haag (Бакерсстраат 57А).

 Обяд в джамията Anware Mustafa (Анваре Мустафа), Herschelstraat (Хершелстраат)

 14.30 – 17.00 часа – ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО в църквата „Света Агнес“ на улица Beeklaan
(Бееклаан) в гр. Хага под ръководството на Ари фан Бюрен, председател на комисията на
URI/ИОР Холандия и кратки встъпителни думи от
 Патрик Ханяул, председател на URI/ИОР за Европа от гр. Антверпен, Белгия
 Отец Петър Граматиков, Бриджис СС от гр. Пловдив, България
 Вилем фан дер Майден, STEK от гр. Хага
 богослов Стефен Пикаар от гр. Хага
Музика и песни SAHABAT и заключително тържество.
 Вечеря в Диалогхаус на ул. Beeklaan (Бееклаан).

Понеделник, 29 април 2013 г.
 Изпращане на българската делегация на летище Eindhoven (Айндхофен), заминаване в
12.50 часа.

Неделя, 5 май 2013 г.

ПРАЗНЕНСТВО ПО СЛУЧАЙ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ ДА ИЗЛЕКУВАМЕ РАНИТЕ ОТ МИНАЛОТО И ДА СПОДЕЛИМ БЪДЕЩЕТО“
СЪС
СЛОВА, МОЛИТВИ, МУЗИКА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО
ОТ РАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИ И ВЪЗГЛЕДИ ЗА ЖИВОТА

 Изложба „Ангел на културите“ (Германия)
 Архиепископ Ханс фан ден Хенде
 Мария Райнбаут – музикално оформление
 Д-р Франсиао Гваделупе - за премахването на робството (1863)
 Г-н Амар К. Суклал – за изпращането на работата по договор на индустанците, преди 140
години (1873)
 Киран Бали, председател на Световния Съвет на URI/ИОР от гр. Лондон
 Заключително слово от равин (еврейски проповедник) Абрахам Сутендорп
 St. Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag 11. - uur

