Report from Ostend, Belgium on Observance of UN World
Interfaith Harmony Week 2018
On Sunday February 4, 2018, Myriam and Daniel Schaubacher-Taes, members of the Baha’I
Faith in Ostend, Belgium, invited to a meditation meeting in their home, during which
prayers and readings from the Holy Scriptures on the topic of “Peace” were read by 13
participants in Dutch, with musical interludes. A five o’clock tea was later served, affording
time and an opportunity for everyone to exchange views on the love, compassion, solidarity
and peace teachings of the world’s faiths. The city councilor for cultural and religious
affairs, two members of the local Esperanto club, the treasurer of a Jewish congregation, a
journalist representing the Flanders largest media group were among the participants. The
meeting was advertised through social media; some 305 people expressed an interest by
perusing the invitation on Facebook.
As of 2016, efforts have been made, as is the case in the European and Belgian capital, Brussels, to observe the World Interfaith Harmony Week also in Ostend, a city of 70,000.
Ostend is a seaside resort and port, called the “Queen of Beaches”, which in the last 20
years has integrated thousands of refugees and immigrants from some 100 countries.
Invitations and a well documented folder which included the letter of recommendation by
King Albert II of the Belgians to observe the Week also in Belgium, and suggestions to
observe jointly the Week in Ostend, were sent to city councilors and representatives of the
major faith and religious communities of Ostend.
We hope that by 2019, a becoming celebration will take place also in W. Flanders – in
Ostend, a region which harbours no less than 270 cemeteries with thousands of graves from
all fronts from World War I battles fought in the nearby Ypres/Ieper crescent…
Reproduced below is the article posted by the weekly KW Knack ‘Zeewacht’ on the
successful, albeit modest observance held this year in Ostend:

Koppel uit Oostende wil één
religie voor iedereen
Redactie KW

Zeewacht KW Knack 9 februari 2018

Naar aanleiding van de Week van de Verenigde Naties voor
harmonie tussen verschillende religies organiseerden Myriam Taes
en Daniel Schaubacher afgelopen zondag een interreligieus
meditatief moment in de eigen huiskamer in Oostende.

Myriam Taes en Daniel Schaubauer heetten iedereen welkom in hun huiskamer. © JG

Iedereen die de Baha'i-gemeenschap, waarvan het koppel de
drijvende kracht in Oostende vormt, een warm hart toedraagt, was

welkom bij de lezing van enkele diepzinnige teksten die de
filosofie van dit unieke geloof uitdragen.
Over het antwoord op de vraag in hoeverre hun geloof hun leven
bepaalt, hoeven Myriam en Daniel niet lang na te denken. Daniel
lacht: "We hebben elkaar leren kennen tijdens het eerste
internationale Baha'i-congres, in 1963 in The Royal Albert Hall in
Londen. Tussen vijfduizend andere gelovigen vonden we elkaar.
Ik, een Zwitser uit Bern, en zij een Vlaamse uit Leuven. We
werden een koppel. Eerst nam ik haar mee naar Bern waar ik
werkte als ambassadeur voor de Verenigde Staten en later ben ik
haar gevolgd naar België. Sinds we in Oostende wonen,
organiseren we af en toe bijeenkomsten waarop gemediteerd of
gepraat kan worden over het geloof."

Klaar voor één religie
Maar wat is nu precies dit weinig bekende geloof dat twee mensen
een leven lang aan elkaar kon binden? Baha'i vertrekt vanuit een
welbepaald idee: eenheid van mensheid, van God en van de
stichter van elke wereldreligie.
Myriam legt uit: "Volgens Baha'i is de mensheid vandaag klaar voor
één religie. In feite moet je de huidige wereldreligies situeren rond
een berg die nu samen beklommen kan worden, of zelfs moét
worden. Tolerantie is niet genoeg, het louter verdragen van elkaars
bestaan volstaat niet. Wij geloven in Christus, maar evengoed in
Mohammed. Vanuit deze eenheid volgt dan automatisch
wereldvrede, het ultieme streefdoel van Baha'i."
Deze 'Grote Wereldvrede', zoals ze in Baha'i-geschriften wordt
genoemd, maar waar evengoed naar wordt verwezen in de
religieuze teksten van eender welke wereldreligie, is vandaag
concreet binnen bereik. "Voor het eerst in de geschiedenis is het
voor iedereen mogelijk de gehele planeet, met al haar volkeren in
hun eindeloze verscheidenheid, in één perspectief te overzien.

Wereldvredeis niet alleen mogelijk, maar zelfs onvermijdelijk. Ze
is het volgende stadium in de evolutie van onze planeet", zo staat er
geschreven in de bundel die Myriam en Daniel voor de deelnemers
hebben samengesteld.
En dat is iets waar menig mens, gelovig of niet, amen op zou willen
zeggen.
(JG)

Attachment : Readings on the topic of Peace, from the world faiths, in Dutch.

