Dear friends,
How beautiful to look back on the Ceremony The Golden Sun in the Sufi Temple in Katwijk,
the Netherlands. Thanks to all participants who made an ode to all the 51 countries in the
continent of Europe. The continent with her amazing diversity. The place to be, when you
want to practice respect and understanding; an important quality of the heart! Puzzel piece 52
made the connection to all the 7 continents. With the structure of the artwork we made a
strong, heartwarming, human grale of golden light. A light of Love that we spread all over the
world. Young and old. The talented speaker and the quiet person. Everyone counted! Thank
you. It was amazing!

If you want to join a ceremony, please look at: www.thegoldensun.eu
The Golden Sun, a non profit organization for peace, will travel to;
Italy-Rome on 2016 June 5th, Sweden-Markaryd on August 28th, GermanyLahr/Schwarzwald on September 24th, the Netherlands-Zonnehoeve Zeewolde on Oktbober
30th and the Netherlands-Dominicuschurch Amsterdam on November 6th. Hope to see you!
Warm greetings of my heart, Frouk
Beste vrienden,
Wat een fijne terugblik op een prachtige ceremonie in de Soefi tempel te Katwijk. Grote dank
voor alle aanwezigen, die een ode hebben gebracht aan het continent Europa met haar 51
landen, waarbij puzzelstuk nummer 52 alle 7 continenten met elkaar heeft verbonden. Jullie
hebben het mogelijk gemaakt om alle individuele kunststukken tot een geheel te vormen. Om
zo met elkaar een menselijke gouden, warme schaal van begrip en respect te generen. Voor
elkaar, voor de landen in Europa en voor de hele wereld. Iedereen deed mee; jong en oud.
Het was een krachtige en feestelijke ceremonie op een zeer bijzondere locatie.
Wil je een volgende keer ook meedoen, kijk dan op www.thegoldensun.eu.
De Gouden Zon gaat nu op reis: Italie-Rome op 5 juni 2016, Zweden-Markaryd op 28
augustus, Duitsland-Lahr/Schwarzwald op 24 september, Nederland- Zonnehoeve Zeewolde
op 30 oktober en Nederland-Dominicuskerk Amsterdam op 6 november. Hopelijk tot dan!
Harte groet, Frouk

