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Vredesweek 2012 in Apeldoorn 
Ook dit jaar was er weer aandacht voor de vredesweek, die gehouden werd van 15 t/m 23 

september. Zoals elk jaar werd deze georganiseerd rond de internationale dag van de vrede (21 

september). Als plaatselijke groep wilden we aansluiten bij het landelijk thema van IKV Pax Christi. 

Vredesweek 2012 had als motto Powered by Peace en wil een einde aan geweld en onrecht rond het 

delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van 

conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede  

 

 We hadden dit jaar een bijzondere start in het Stadhuis op de vrijdagavond, die aan de week vooraf 

ging. We werden daar verwelkomd namens B&W van Apeldoorn. Bijzondere gast was Jan Terlouw, 

die in 2011 voor één jaar werd benoemd tot minister van vrede. We sloten de week af op zaterdag 

22 september met een manifestatie, die in het bijzonder gericht was op de jongere generatie. Tijdens 

de week hebben vele kerken – of geloofsgemeenschappen hun eigen inbreng gehad d.m.v. 

samenkomsten, lezingen, maaltijden, culturele activiteiten of anderszins. 

In dit verslag zult u korte impressies vinden van de diverse activiteiten.  

 

Erwin van der Bij, Kerngroep Vredesweek Apeldoorn 

 

In Memoriam 

Ahmad Hijazi en Adam Hijazi 

Op 20 augustus bereikte mij heel 

slecht nieuws. Het dorp Oase van 

Vrede uit Israel, maar ook de 

vriendenstichting NSWAS en ik zijn 

geschokt van het verschikkelijke 

bericht, dat Ahmad Hijazi en zijn 

zoon Adam in een auto-ongeluk om 

het leven zijn gekomen. Achmad's 

vrouw is ernstig gewond maar heeft 

het overleefd. De oudste zoon van 

Ahmad, Issam was niet mee op 

vakantie en is nog in Neve 

Shalom/Wahat al Salam toen hij met 

deze tragedie geconfronteerd werd waarmee hij verder moet leren leven.  

Ahmad Hijazi zou samen met Adi Frish Nederland bezoeken gedurende de Vredesweek, waar zij met 

name in gebouwen van Het Apostolisch Genootschap een presentatie zouden doen. Op zondagavond 

16 september zouden zij in Apeldoorn zijn. U zult wellicht begrijpen, dat met dit diep trieste nieuws 

helaas de activiteiten waar Ahmad en Adi in betrokken waren in de vredesweek van dit jaar niet zijn 

door gegaan. 

 Ik had mij al op het bezoek verheugd en had de verwachting, dat het een mooie activiteit zou gaan 

worden. In gedachten ben ik bij de vrouw en verdere familie van Ahmad en de bewoners van de 

Oase van Vrede waarvoor dit verschrikkelijk nieuws is. En dan te bedenken dat in het voorjaar het 

dorp ook onverwacht afscheid heeft moeten nemen van Abdessalam Najjar. De bewoners van het 

dorp moeten dit jaar wel heel veel trieste dingen meemaken. 

Erwin van der Bij 



Opening van de Vredesweek 2012 in Apeldoorn 
Op vrijdagavond 14 september van 19.00-21.00 uur vond de opening van de Vredesweek  in het 

gemeentehuis plaats. Jan Schoneveld, voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken, begon met 

een kort openingswoord, waarna muziek van Mudanthe het gemeentehuis vulde met klanken van 

djembees en andere Afrikaanse instrumenten. Het koor Sostenuto vervolgde met een aantal mooie 

liederen. Daarna was het tijd voor wethouder Paul Blokhuis om een aantal woorden te zeggen en 

Apeldoornse jeugdige scouts de Vredesvlag onthulden die daarmee symbolisch de vlag aan de 

gemeente gaven. Er was ook gelegenheid voor de Joodse gemeenschap om een bijdrage te leveren. 

De Sjofar werd geblazen waarna in woord en muziek zij zich uitten.  

De bijzondere gast van deze avond was Jan Terlouw die in 2011 Minister van Vrede was en als 

politicus en schrijver een indrukwekkende loopbaan achter zich heeft. Hij nam ons mee in zijn 

inspirerende gedachten over vrede en hoe we dit als mensen 

beleefbaar kunnen maken.  

Deze avond droeg Ria Borkent, Apeldoornse stadsdichter, enkele 

gedichten van haar zelf voor. Zij waren gebaseerd op het thema 

“Powered by Peace” en werden ook in de vorm van 

ansichtkaarten uitgedeeld. 

De avond werd afgesloten met een hapje en drankje. De avond 

werd als mooi  en sfeervol  ervaren! 

Aantal aanwezigen: ca. 100  Datum: 14 september 

Bidden met de benen 

De mooie katholieke kerk van Klarenbeek was het startpunt van de eerste wandeling van het 

negende seizoen Bidden met de Benen. 

 

Gertrudeke van der Maas verwelkomde 46 wandelaars op deze zonnige zaterdagochtend. Het is het 

begin van de vredesweek.  

De sleutel van de pelgrim heeft voor deze week het thema “verbonden”. Gertrudeke geeft ons stof 

om over na te denken en na het door Ria Borkent voor de vredesweek geschreven gedicht: “Powered 

by Peace , zingen we ons nieuwe pelgrimslied 



Na de pelgrimszegen stuurde ze ons op weg. 

Bij Erve “de Weijenberg” hadden Petra en Peter fijne zitjes gemaakt in de schuur en voor koffie met 

krentenwegge gezorgd. 

Het was een leuke onderbreking waar ruimte was om nog even over het vredesthema na te praten. 

Aantal aanwezigen: 46  Datum: 15 september 

Fair Trade markt 

De  Fair Trade kraam was in de Goede Herderkerk en kon zich verheugen in ruime belangstelling. 

Gedurende enige tijd op zaterdag en voor  en na de zondagse dienst werd er ruim gebruik 

gemaakt  van de mogelijkheid fair trade producten te kopen. 

Aantal aanwezigen: ?  Datum: 15 en 16 september 

Oecumenische eredienst in het teken van de Vrede 
 

De doelstelling van deze oecumenisch eredienst was om bij de start van de vredesweek door woord, 

muziek, zang en gedichten samen inspiratie op te doen om de Vrede ook te bewerkstelligen in onze 

omgeving en in ons eigen hart. De dienst vond plaats in het gebouw van Het Apostolisch 

Genootschap in Apeldoorn. 

De dienst werd verzorgd door ds. C.A. Fijnvandraat-de Ridder (PKN) en J.J. Termeulen (HAG).  

Het was een inspirerende en bijzondere dienst. Vanuit de eigen invalshoek werd door beiden 

gesproken over vrede waar ook veel overeenkomsten te vinden waren.  Voor Het Apostolisch 

Genootschap in Apeldoorn was het eerste keer dat zij een oecumenische dienst hadden. Het werd 

door de 

gemeenteleden als 

positief ervaren. 

Na afloop kon er 

nog een kopje 

koffie of thee en 

frisdrank worden 

genuttigd en kon 

men nog even 

napraten over het 

beleefde. 

 

Aantal aanwezigen: 

ca. 150; Datum: 16 

september 

Justine Mol  geeft 2 workshops Geweldloze Communicatie 

In het gebouw van Het Apostolisch Genootschap gaf Justine Mol  van 14.00-15.00 en 15.00-16.00 uur 

2 workshops over Geweldloze Communicatie. 

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leidt wereldwijd tot het 

oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie en heling van 

relaties. Het is een dynamische taal van overvloed en gelijkwaardigheid.  



Justine Mol (1949) is de zevende uit een katholiek gezin van tien kinderen. Zelf heeft zij drie 

volwassen kinderen die haar veel geleerd hebben over opvoeden.  

Na een periode van 25 jaar als logopediste zei zij in 1999 dit vak vaarwel. Het bracht haar niet langer 

wat ze zocht, nl. jezelf en de ander werkelijk ontmoeten, met woorden en voorbij de woorden. Haar 

ideaal is een heldere en levendige verbinding tussen mensen. Zij streeft dit ideaal na zonder de 

realiteit uit het oog te verliezen. 

In 2004 werd zij internationaal gecertificeerd als trainer Geweldloze Communicatie volgens Marshall 

Rosenberg. (Inmiddels heeft zij zich teruggetrokken uit het internationale netwerk.) In 2005 

verscheen haar eerste boek Opgroeien in Vertrouwen, opvoeden zonder straffen en belonen. Dit boek 

is inmiddels in het Engels, Duits, Pools, Zweeds en Italiaans vertaald. 

M.b.v. de jakhals en de giraffe introduceerde Justine bij  de deelnemers de methode van Geweldloze 

Communicatie. Het werd door de aanwezigen als een waardevolle workshop beschouwd. 

Aantal deelnemers: 20   Datum: 16 september 

Spelmiddag 
In het gebouw van Het Apostolisch Genootschap vond op zondagmiddag 16 september ook een 

spelprogramma plaats.  Zowel binnen als buiten waren er 

diverse dingen te doen. Buiten was er een springkussen en 

voetballen op het veld. Binnen kon er geknutseld worden, 

gesjoeld, een schilderij gemaakt worden en cakejes versierd 

worden. De kinderen konden meedoen aan een prijsvraag. 

Na het doen van elk spel kregen ze een woord. Alle woorden 

tezamen kwamen in 1 zin voor op de webpagina van het IKV 

over het thema van de Vredesweek “Powered by Peace”. 

Kinderen uit de buurt kwamen aangefietst of gelopen en 

enkelen waren de gehele middag (van 14.00-17.00 uur) niet 

meer weg te slaan. 

De kinderen en volwassenen hebben volop genoten! 

Aantal aanwezigen: 30   Datum: 16 september 

 



 

Inge Jansen geeft lezing over thema Vredesweek:  “Powered by Peace” 

In het gebouw van Het Apostolisch Genootschap begint op zondagmiddag 16 september om 16.00 

uur de lezing van Inge Jansen. 

Inge Jansen-de Bos, heeft een achtergrond in de zorg. Zij werkte o.a. in het UMC Utrecht, bij Visio 

(revalidatie blinden en slechtzienden), in Wit Rusland (hulpverlening Tchernobyl slachtoffers), bij 

Deloitte en Touche (organisatie advies) en richtte het Academisch Hospice Demeter op. Sinds 

september 2009 is zij districtsverzorger van Het Apostolisch 

Genootschap van het district Amstelveen.  

Deze middag nam Inge ons op een inspirerende manier mee in 

haar gedachten over wat “Powered by Peace”  voor haar 

betekent en hoe wij ieder in ons eigen leven kunnen  werken 

aan vrede. 

Na afloop kon er 

onder het genot van 

een kopje koffie of 

thee en frisdrank 

nog even 

nagesproken 

worden. 

Aantal aanwezigen: 

50   

Datum: 16 september 

Meezingproject:  MET MIRJAM EN MOZES MEE 
De eerste zondag van de vredesweek 2012 stond in de vrijzinnig Protestantse Regentessekerk in het 

teken van de bevrijdende "Uittocht", een meezingproject/cantate over het Exodusverhaal, niet alleen 

van toen en lang geleden, maar nog steeds een bevrijdingsverhaal NU, in deze tijd en voor ieder van 

ons.   De schrijver (Gea Boessenkool) en de componist (JanWillem van de Velde) waren de begleiders 

voor deze dag, die duurde van 10 tot 17 uur. We begonnen met het zingen van alle liedjes (er waren 

ongeveer 25 actieve deelnemers) en daarna gingen we in groepen uit elkaar om de verschillende 

scénes te oefenen (de opstandige vroedvrouwen met Mirjam en Jokebed; Mozes aan het hof; het 

slavenbestaan in Egypte; de droomuitleggers en de farao; de doortocht door de zee en de woestijn in 

onder leiding van Mozes.)  In totaal 10 scenes waarin het hele verhaal werd gevolgd en s'middags om 

15 uur uitgevoerd voor iedereen die daar bij wilde zijn. De voorbereiding en het bespreken van 

bijvoorbeeld slavernij in onze eigen tijd, welke rampen kunnen ons nu overkomen, het leiderschap 



van Mozes , het samen ergens voor gaan en staan, onze eigen persoonlijke ervaringen van 

bevrijding,  samen met het zingen en spelen was een boeiende ervaring.  We zongen o.a.: 

'Er is er Een, die ziet en hoort ons hongeren en dorsten en ons zwoegen en ons zweten. Er is er Een, 

die meetrekt met een woord voor angstige mensen die op weg zijn ' en ook  'Ik zal er zijn is onze 

kracht, de Naam om mee te leven'.  Met als slot een lied over de Tien geboden om mee op weg te 

gaan.  

Na afloop werd er natuurlijk nog veel over nagepraat bij een hapje en een drankje! 

Het was een inspirerende en interactieve start van de Vredesweek 2012." 

 

Aantal aanwezigen: 45  Datum: 16 september 

 

Documentaire “The Economics of Happiness” 

De organisatie VONC had ook nu weer een film geselecteerd voor de Vredesweek. 

De documentaire geeft ons de volgende boodschap mee: 

“Duidelijk wordt dat klimaatverandering en het opraken van olie, ons weinig keus laten; we moeten 

lokaliseren om de economie weer ‘thuis' te brengen. 

Het goede nieuws daarbij is dat we daarmee niet alleen 

de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel 

van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het 

Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen. 

Het is mogelijk om samen aan een betere wereld te 

bouwen.” 

Na afloop van deze film was er nog gelegenheid om na te 

praten.  Er ontstond een levendig gesprek. Was de film 

niet te zwart-wit? Was de film niet te negatief over het 

Westen? Er gebeuren immers ook vele goede 

initiatieven? Zet de film ons aan het denken? 

Aantal aanwezigen: 40  Datum: 17 september 

Gezamenlijke maaltijd 

Ook dit jaar organiseerde Het Apostolisch Genootschap in 

Apeldoorn weer een gezamenlijke maaltijd. Er was daarbij ook 

aandacht voor onze Joodse en Islamitische medemensen.  

Diverse gemeenteleden hadden een deel van de maaltijd bereid 

die uiteindelijk als 1 groot geheel in een buffet stond opgesteld. 

Er was een ruime keus en de mensen hebben echt genoten van 

het heerlijke eten.  Tijdens en na  het eten waren er  ook veel  

boeiende  gesprekken. 

Aantal aanwezigen: 80  Datum: 18 september 

Gezamenlijke muziek- en gedichtenavond van de Joodse gemeenschap 

en Het Apostolisch Genootschap 

Deze avond was er een afwisseling  van zang, muziek en gebeden en gedichten. 



Er werden prachtige liederen gezongen door het mannenkoor en gelegenheidskoor van Het 

Apostolisch Genootschap.  

Het “De Here zegene en behoede u” waarbij afwisselend door het mannenkoor en door de Joodse 

voorzanger, Tom Fürstenberg, werd gezongen klonk heel bijzonder en mooi. 

Misschien was het Joodse lied “Jismach Moshe” dat het mannenkoor van Het Apostolisch 

Genootschap samen met Tom Fürstenberg en Sanne Terlouw zong wel het hoogtepunt van de avond. 

Dit klonk echt heel erg mooi. Het was genieten en nog eens genieten deze avond. 

Aantal aanwezigen: 80  Datum: 18 september 

 

 

Interreligieuze maaltijd, avondgebed moskee en rondleiding moskee 
Om 18.00 uur was er een interreligieuze maaltijd in de Pastorie van de Mariakerk. Samen bereid door 

de gemeenschap van Sant’Egidio en mensen van de Moskee. Het eten was heerlijk schrijft één van de 

aanwezigen. Onder de inspirerende begeleiding van mystieke Soefi muziek.  Daarna was er om 19.30 

uur wandeling naar de Moskee voor het avondgebed dat om 19.45 uur begon. Vanaf 20.15 uur was 

er nog een uitgebreide rondleiding door de moskee. 

Een indruk van één van de deelnemers: 

Ik heb lekker gegeten in bij de maaltijd op vrijdagavond! Fijn met andere vrouwen aan tafel gezeten 

en gepraat. Mooi soefi-muziek. Helaas niet mee naar de moskee, maar meegaan met het straatteam 

van Egidius maakt veel goed. Het was weer een bijzondere avond, tot en met het dweilen van de 

keuken in het emmaushuis.... : ) 

 

Aantal aanwezigen: 50  Datum: 21 september 

  



Duurzaamheidsdag 
De Stichting LEL organiseerde een doe –dag in het kader van de duurzaamheid.  

Er werd  begonnen met een kopje koffie of thee in de biologische supermarkt Goody Fooods in de 

Hofstraat. Nadat er kennis gemaakt was met het ideaal van deze winkel werd de tocht vervolgd naar 

de Wereldwinkel, waar men verwelkomd werd met levende muziek. Daarna zag men het concept van 

de Landmarkt in de voormalige Nettenfabriek. Na een overheerlijke bezocht men nog  een prachtig 

stukje stadslandbouw bij het Stationsplein.  Door vermoeidheid de dag eerder beëindigd dan de 

bedoeling was. 

 

Aantal  aanwezigen: 10  Datum: 22 september 

Dance “Powered by Peace” 
De afsluiting van de Vredesweek was dit jaar een dance party voor jongeren. 

Het evenement bestond uit het organiseren van een Vredes dance party “Dance Powered by peace” 

en het ontwikkelen van een lesbrief voor scholen in Apeldoorn. De dj’s waren kerkelijke jongeren die 

voor- en met andere jongeren de aandacht wilden vestigen op de Vredesweek van de kerken. In 

muziek, videobeelden en lichteffecten en dress- code (wit) willen zij op creatieve wijze het thema 

vrede verbeelden in een danceparty.  Zo was er behalve een danceparty tevens een handleiding 

ontwikkeld voor docenten met tips en suggesties om in de vredesweek aandacht te geven aan Vrede.  

Met medewerking van dj’s Zed-nois werd er flink geswingd en verrast met bijzondere optredens van 

Streetchampz en Brassband Brassual !!  De Dress-code was WHITE! Want in wit gekleed kun je veel 

kleurig licht ontvangen. Tijdens deze party was er een continue filmpresentatie over vrede. 

Hoewel er meer jongeren waren verwacht en de opkomst wat tegenviel, zijn de jongeren die er 

waren de gehele avond gebleven! 

Aantal 

aanwezigen: 40 

Datum: 22 

september 

 

Vredesconcert: Sonabilé voert Armed Man – A Mass for Peace van Karl 

Jenkins uit 

Op zondagmorgen 23 september heeft Chr. Koorvereniging "Sonabilé"  een uitvoering gegeven van 

The Armed Man - A Mass for Peace van Karl Jenkins . Dit werd ingekleed in de viering waarin ds. Bert 

Schüssler  voorging.  Een mooi concert als afsluiting van de vredesweek. 

Het koor zong diverse delen uit het werk van Karl Jenkins. Het koor werd ondersteund door 

indringende oorlogsbeelden op een groot projectiescherm. Het werk van Jenkins is een oproep aan 

de mensheid om voor de vrede te gaan. Het was een mooie en stilmakende manier om stil te staan 

bij de vele oorlogen en wat wij zelf aan de vrede kunnen doen.  

Aantal aanwezigen: 300  Datum: 23 september 

 



 

Lezing “Reddingsplan van de aarde” 

De Stichting Source-of-Light heeft op zondag 23 september  van 11.00-13.00 uur een samenkomst 

gehouden in Wijkcentrum De Stol te Apeldoorn met een lezing door Debora over "Het Reddingsplan 

van de aarde". De samenkomst werd afgesloten met een Lichtmeditatie voor het behoud van de 

aarde.  Een korte impressie: 

“De meditatiesamenkomst die door Stichting Source of Light tijdens de Vredesweek in Apeldoorn 

was georganiseerd heeft slechts een klein aantal nieuwe deelnemers opgeleverd maar heeft wel aan 

de doelstelling voldaan. Debora Groen die de leiding had heeft een mooie uiteenzetting gegeven 

over het Goddelijke Reddingsplan van de aarde.” 

Aantal aanwezigen: ?  Datum: 23 september 


