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Bezoekers in de eetzaal op 14-5-2016. Vrijwilliger
als gids door de tempel.

1. Cultuur en Onderwijs
Ter viering van het vijftigjarig bestaan van Fo
Guang Shan werd er vanaf 16 mei een foto
tentoonstelling in de He Hua Tempel gehouden.
Tot eind van het jaar waren er meer dan 25000
mensen komen kijken.

Opmerkingen van bezoekers

14-5-2016 Uitgenodigde gasten voor de Boeddha
dag. Voorzitter van de Boeddhistische de heer
Michael Ritman、Voorzitter van het Nederlands
Boeddhistisch Archief’s de heer Rinus Laban、
Secretaris van Stichting Samen één Amsterdam
mevrouw Ina Beemster、Vertegenwoordigers van
de Representative Office van Taipei de heer Yao.

Marian van de Veen-van Rijk en Eveline zijn
professionele fotografen en vrienden van de
tempel.

14.52016 Vrijwilliger met bezoekers van
Één Amsterdam

Samen
“ThismustbeAmsterdam”
1/https://www.youtube.com/watch?v=sdwV877oa
TM
ThismustbeAmsterdam - Master Hsing Yun's Humanistic
Buddhism

2/https://www.youtube.com/watch?v=0OSZ4U_DH
zc
ThismustbeAmsterdam – Video on He Hua Temple
By Marian van de Veen-van Rijk

Fo Guang Shan Vijftig-jarig bestaan Foto
Expositie in de He Hua Temple

14-5-2016 Vrijwilliger introduceert Fo Guang
Shan’s stichter Meester Hsing Yun aan bezoekers.
Yun.

exhibition in Guan Yin Shrine

Start van 5/14/2016 tot 6/18/2016
Meer dan 15 duizend bezoekers en 300 bezoekers
hebben een boodschap achtergelaten in het
bezoekersboek.

“One-stroke” kalligrafie tentoonstelling van
Eerwaarde Meester Hsing Yun ging van start op 1
juli 2016, en dit duurde het hele jaar door. Wij
gaven ook les in kalligrafie voor de bezoekers.

Op 18 september organiseerden wij een
bijeenkomst van Thee en Zen om de
Midherfstfestival te vieren.

Community work



De hardlopers van " Oneness-Home Peace
Run" bezochten de tempel op 5 juli 2016
met hun vredesfakkel. Wij waren blij met
hun komst, en liet hen om een vegetarische
maaltijd te genieten.

Harmony run visited the He Hua Temple and
received by members of IBPS.

Schoonmaak actie op de Zeedijk. Vrijwilligers
zorgden dat de straat weer schoon en netjes was’

De lazing over Humanistisch Boeddhisme

Handwerken voor het jaar van de aap

Interreligieuze conferentie over ‘Vrede’,
vertegenwoordigd door één van onze leden.

In maart, organiseerden wij de cultuurdag
van de Drie Goede Daden voor
geadopteerde kinderen.

Daarnaast werden activiteiten
georganiseerd, zoals het Lantaarnfeest,
Chinese en Nederlandse boeddhistische
studiegroepen en curssusen. Tijdens
Koningsdag werd er met het verkopen,
geld verworven voor het
liefdadigheidsfonds om het Humanistisch
Boeddhisme te verspreiden.

In april, hielden wij een lezing over
Eerwaarde Meester Xuan Zang over zijn
pelgrimsreis naar India tijdens de Tangdynastie in de 6e eeuw na Christus.

Boeddhistische bruiloft in december 2016
2. Liefdadigheid
Participatie in NLdoet, bezochten de IBPS leden
het verzorgingshuis De Bogt -Westerbeer
te Amsterdam op 12 maart 2016. Wij hebben de
optredens daar voor ouderen gedaan.

Op 5 mei Bevrijdingsdag nodigden wij
ongeveer 100 mensen uit in de He Hua
Tempel om van een
vegetarische maaltijd te genieten.

3. Dharma Evenementen
Viering van de verjaardag van de Boeddha,
houden wij op de derde zaterdag van mei een
feest op de Nieuwmarkt. Op deze dag worden
er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals dans,
kungfu, kunst, leeuwen- en drakendans, gezang
en werden er vegetarische maaltijden
aangeboden.
Tevens elke zondag hebben wij verschillende
Dharma diensten in de Tempel

Boeddha Dag 2016.5.16

4. Interacties


Participatie van " Samen Één Amsterdam "
in 25 september 2016. Dit was een
interreligieuze bijeenkomst op de Dam in
Amsterdam, om samen eenheid te vormen
voor wereldvrede.

Rondleidingen voor scholieren en studenten
doordeweeks. Per jaar ontvangen wij ruim duizend
leerlingen.

Interrelgieuze ontmoetingen

