“DE PLEK”

U I TN O DI G IN G

Namens
de Bahá’í gemeenschappen
van Veldhoven en Eindhoven
bent u van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan
de wereldwijde viering
van de 200ste geboortedag
van Bahá’u’lláh

DE PLEK

Noord Brabantlaan 303,
5657 GB Eindhoven

L

“ Laat uw visie
wereldomvattend zijn….”

Bahá’u’lláh

W E E S W E L KO M
Gij zijt allen gelijk de bladeren aan een boom en de druppels van een zee….

Op zaterdag 21 oktober vieren wij de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh en de 198ste geboortedag van de
Báb, Deze bijzondere dagen willen wij met u delen, de viering zal wereldwijd plaatsvinden in meer dan 200
landen en gebieden, op een wijze die past bij de tradities en gewoontes van de plaatselijke bewoners.

Programma:
14.30 Ontvangst met koﬃe/thee en
lekkernijen

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden, waarin op verschillende manieren uiting wordt gegeven
aan wat de bahá’ís bezielt. Het programma biedt onder andere gelezen en gezongen teksten, afgewisseld met
live muziek, een verhaal, een film en een informatiemarkt. Dit geeft een idee wat bahaí’ís doen om bij te
dragen aan een betere maatschappij.

15.00 Programma voor de viering van
de Geboortedag van de Báb
16.00 Tijd voor een gesprek en de
informatiemarkt.
17.00 Gezamenlijke maaltijd
19.00 Programma voor de viering van
de geboortedag van Bahá’u’lláh
22.00 Afsluiting

Kinderen zijn welkom. U bent van harte uitgenodigd voor de gehele dag inclusief de maaltijd, maar als u
liever een gedeelte van de dag bijwoont bent u evenzo goed welkom.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar
bahaiheiligedagen@gmail.com en voor meer informatie kunt u kijken op www.veldhoven.bahai.nl.
De organisatie is in handen van de bahá’í gemeenschappen van Eindhoven en Veldhoven.
Wij hopen u op deze speciale dag te mogen begroeten en zien er naar uit om dit feest met u te vieren.
De viering vind plaats in:
Dé Plek | Noord Brabantlaan 303 | 5657 GB Eindhoven | Tel. 040 218 50 30

