Institut van de studies en de opzoekingen in nord Europa

I.D.E.R.N.E. institut van studies en opzoekingen in Noord Europa is een associatie van burgers
en vrye nensen, die belang hebben aan de waarde van de vrymetsetselary, in wat zy in het
byzonder universeel hebben en beslist zyn om hun taken en hun gemeenschappelyke ideeen in
dienst te stellen van de laiciteet en de menselyke gemeenschap, die wy nodig achten om een goed
begrip en verstandhouding tusschen de volkeren te bereiken.
In acht neming dat de laiciteit veel moeilykheden ontmoet om zich in Europa te vestigen omwille
van het historisch overwicht van de geestelyke en religieuse inrichtingen van de verschillende
staten, die haar samenstellen, wensen, wy te werken om de promotie, in mate dat wy denken dat
ze broodnodig is aan de culturele opbouw van een politek geheel.
Wy hechten in het byzonder veel aandacht aan de promotie van een totale vryheid, opgevat als
een garantie van een goede werking van de democratie in de opvatting van een duidelyke
definitie en de opstelling van wetten met de bedoeling voor een better leven aan allen bygevolg
beschouwen wy de laiciteit, ciment van de regenboog gewyzigd in een mozaiek en gelykheids
basis, als faktor van een intelligente en sociale vooruitgang het byzonderste elementals antwoord
kan de problemen van de gemeenschap en de opzoeking van een even wicht berustend op
humanistiche principes met als gevolg een vrye ontplooing van de individuen en de garantie van
vrede.
Daar wy vast stellen dat alleen Frankryk in het europese gedeelte rekening houdt in haar
wetgeving met de laiciteit berustend op de rechten van de mensen, de scheiding tusschen kerk en
staat en de afwyzing van culturele afwyzing, zoeken wy de le ideeen vooruit te stellent als een
princip van organisatie van een menselyke organisatic en sociale samenleving bevryd van alle
religieuse organisaties.
Voorstellend te werken aan de oprichting van het principe van de laiciteit als referentie van de
europese gemeeschap in een brede opvatting, uitgaande van de waarde van de vrymetselaary.
Wy denken er aan de oprichting van zusters en broeders te begunstigen gevoelig aan het nut van
de europese opbouw waarvan de uitbouw nog te bepalen valt.Om dit te bereiken wensen wy het
individuele en collective plichtsgevoel te vereenvoudigen. Eveneens by middel van studies en
opzoekingen, die wy bevoordelen door de diffusie van onze ideeen, alsook door de organisatie
van manifestaties om onze doelstelling beter bekend internationale samenwerking.
Vrymetselaars verenigd door de universele broederschap wensen wy een uitbreiding,
byvoorbeeld met woord en geschriften, om de mens in het midden te plaatsen en het
verenigen wat verschilt met respect voor de verschillen en de eensgezindheid.

