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Voorwoord  
 

Ook dit jaar was er weer de Vredesweek in Apeldoorn, die gehouden werd van 21 t/m 29 september.  

De Vredesweek is bedoeld om in ieder geval één week in het jaar aandacht te vragen voor de vele 

(gewapende) conflicten in de wereld, maar ook voor spanningen / conflicten op nationaal en lokaal 

niveau. Zoals elk jaar werd de Vredesweek georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede 

(21 september).  

Als plaatselijke groep hebben we willen aansluiten bij het landelijk thema van IKV Pax Christi. De 

Vredesweek 2013 had als motto Act for Peace en wilde aandacht vragen voor vredesactivisme en 

vredesactivisten in de wereld (info thema: http://www.vredesweek.nl  ).   

De Herberg aan de Deventerstraat was gedurende deze week de Ambassade van Vrede. Erwin van 

der Bij, tevens lid van de Kerngroep Vredesweek Apeldoorn en voorzitter van Stichting Peace Is The 

Way, was deze week Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn. 

In dit document vindt u een verslag van de Vredesweek. De organisatie van de opening en afsluiting 

viel onder de verantwoording van de Kerngroep Vredesweek Apeldoorn. Dit geldt ook voor het 

drukken en verspreiden van het programmaboekje van de Vredesweek. Overige activiteiten vielen 

onder de verantwoording van de specifieke organisator van deze activiteit. 

Kerngroep Vredesweek Apeldoorn  

Email: vredesweekapeldoorn@hotmail.com  

Facebook : http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn 

  

http://www.vredesweek.nl/
mailto:vredesweekapeldoorn@hotmail.com
http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn


20 september 
 

 
Activiteit:   Jongerenactiviteit, aandacht voor Syrië, djembé groep Abangane 
Datum:    vrijdag 20 september 
Plaats:    Williams café, van Kinsbergenstraat 
Tijd:    21.00 
Georganiseerd door:  Williams café, djembé groep Abangane 
 
In het jongerencafé Williams werd de avond om 21.00 uur geopend door wethouder Paul Blokhuis.  
De wethouder sprak inspirerende woorden tegen een helaas zeer kleine groep mensen. De avond 
verliep verder ontspannen zoals men gewend is bij Williams. Onder het genot van een drankje en 
hapje kon je genieten van het prachtige percussie werk van de djembé groep Abangane en was er de 
mogelijkheid om kennis te maken met een scholenactie voor Syrië.  
 
 
 

 
 
  



22 september 
 

 
Activiteit:   Opening Vredesweek  
Datum:    zondag 22 september 
Plaats:    Lutherse kerk, Prof. Röntgenstraat;  Eyup Sultan moskee, Sophialaan 
Tijd:    11.30 uur 
Georganiseerd door:  Kerngroep Vredesweek Apeldoorn 
 
De oorspronkelijk opening zou op zaterdag 21 september plaatsvinden en door de Sant’Egidio 
gemeenschap georganiseerd worden. Echter op een heel laat tijdstip bleek dat zij niet de menskracht 
konden leveren. De Kerngroep heeft toen op het laatste moment nog kunnen regelen wat hieronder 
beschreven staat. 
 
De  opening van de Vredesweek bestond uit verschillende onderdelen. Om 11.30 uur was in de 
Lutherse kerk een korte openingsplechtigheid. De bedoeling was dat de burgemeester een korte 
toespraak houden, maar dit ging helaas niet door. Er was wel een zangeres, Odette, die nog een 
aantal mooie liederen heeft gezongen. Erwin van der Bij heeft als Ambassadeur van de Vrede in 
Apeldoorn een korte toespraak gehouden.  Vooraf was er ook nog gelegenheid om een paar broodjes 
te eten in de Lutherse kerk. 
Na de toespraak werd er een wandeling gemaakt. Er werd via de synagoge, de Maria ten 
Hemelopnemingkerk naar de Eyup Sultan moskee gelopen. Bij de synagoge werd even stilgestaan en 
werd een gedicht voorgedragen door Theo van Driel. Daarna vervolgden we onze weg naar de 
moskee om het middaggebed bij te wonen. Onderweg daar naar toe hebben we een korte stop 
gemaakt bij de Maria ten Hemelopnemingkerk waar toevallig deze dag allerlei festiviteiten buiten 
waren.  
Het bijwonen van het middaggebed in de Eyup Sultan moskee was bijzonder. Er werd tijdens dit 
middaggebed ook aandacht geschonken aan 4 hadj gangers (mensen die naar Mekka gaan). Na de 
dienst had de imam alle tijd om het e.e.a. over de moskee te vertellen en diverse vragen van ons te 
beantwoorden. We werden aangenaam verrast door een warme maaltijd die ons werd aangeboden.  

 



23 september  

 

 
Activiteit:   Filmavond  ”The Lady (2011)” 
Datum:   23 september 
Plaats:    Drie Ranken 
Tijd:    20.00 uur 
Georganiseerd door:  VONC 
 

Er werd op deze avond de prachtige en indrukwekkende film “The Lady” vertoond. Een waar gebeurd 

drama, over een vrouw die vanuit het niets de politieke hoop van het onderdrukte Birma wordt. 

Aung San Suu Kyi vertrekt eind jaren tachtig vanuit Londen naar haar geboorteland Birma (het 

huidige Myanmar) om haar zieke moeder te bezoeken. De film vertelt het verhaal van haar politieke 

bewustwording en carrière. In 1991 is zij onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.  

De avond werd ingeleid door Wilma van der Voort van de organisatie VONC. Na afloop was 

Gertrudeke van de Maas aanwezig om het napraten te begeleiden. Uit de reacties bleek dat de film 

iedereen had geraakt. Er was een mooie opkomst. De zaal zat nagenoeg vol. 

 

 
 

  



24 september 

 

 
Activiteit:   Presentatie Egon Hoppe over “Dienstbaar aan de vrede” 
Datum:   dinsdag 24 september 2013 
Plaats:    Gebouw Irene bij Grote Kerk 
Tijd:    20.00 uur 
Georganiseerd door:   Grote Kerk in Apeldoorn 
 

Op dinsdag 24 september (20.00 uur, gebouw Irene) gaf Egon Hoppe, Kolonel en Commandant 
Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, een prachtige presentatie getiteld 
"Dienstbaar aan de vrede". Hij vertelde over de wijze waarop de Koninklijke Marechaussee bezig is 
met de thema's vrede en oorlog en hoe in de organisatie wordt omgegaan met de 
levensbeschouwelijke aspecten hiervan. Er was alle gelegenheid met hem in gesprek te gaan. Het 
was een boeiende presentatie die zeker de moeite waard was. Helaas was er niet veel belangstelling. 
 
 

  

  



25 september 
 

 
 
Activiteit:   Filosofische avond met als thema Denkprikkels over Vrede en Moed  
Datum:   woensdag 25 september 2013 
Plaats:    Popzaal van Gigant 
Tijd:    20.00 uur 
Georganiseerd door:  Humanistisch Verbond in Apeldoorn 

 
Dit werd een avond met prikkelende gedachten over vrede en moed van verschillende filosofen.  
De denkprikkels waren bedoeld als inleiding, een opstap om samen een gesprek te voeren over het 
thema van de Vredesweek: Act for Peace. Wanneer spreek je van een vrijmoedige handeling? Wat 
dient er “overwonnen” te worden? Is dat angst? Is dat het gevaar wat je loopt? En wat is een 
moedige vredesactiviteit? Waar liggen de verbindingen tussen vrede en moed? Zijn er concrete 
ervaringsvoorbeelden waar die verbinding tussen moed en vrede aantoonbaar aanwezig is? Wat 
kunnen we van die voorbeelden leren? 
Deze filosofische avond werd geleid door Dick Kleinlugtenbelt, filosoof, socioloog. 
Voor deze avond gold een entreeprijs van  7,50 euro. Belangstellenden met Gigantpas e.d. kregen 
reductie.  
De belangstelling was matig. 
 
 

 
 

 
 
  



 

 
Activiteit:    Gebedsbijeenkomst 
Datum:   woensdag 25 september 2013 
Plaats:    Hofstad kerk, Hofveld 52 
Tijd:    19.00-19.45 uur 
Georganiseerd door:  Wijkgemeente De Hofstad 
 
Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid om gezamenlijk te bidden voor de vrede. Helaas 
hebben we geen impressie van deze activiteit. 
 
 

  



26 september 

 

Activiteit:    Dialoogavond 'Compassie als basis voor vreedzaam handelen' 
Datum:   donderdag 26 september 2013 
Plaats:    Oecumenisch Centrum 'De Herberg', Deventerstraat 40, 7311 LW  Apeldoorn 
Tijd:    19.30 uur (koffie/thee), 19.45-21.30 uur (inleiding en dialooggesprek) 
Georganiseerd door:  Heileen Holman, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Apeldoorn 

  
Heileen Holman leidde de avond en begon met een introductie van het onderwerp. Zie daarvoor 
onderstaande tekst. 
Compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Het is 
een beroep op ons om anderen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Het Handvest 
voor Compassie werd in 2009 wereldkundig gemaakt door de Britse schrijfster Karen Armstrong en 
het Council of Conscience, bestaande uit morele en spirituele wereldleiders. Twee jaar was er aan 
deze tekst gewerkt. Op 11 november 2009 woonden ca. 400 mensen de lancering van dit Handvest in 
de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam bij. Daarbij werd in workshops verder nagedacht over de 
Gulden Regel en het begrip compassie in relatie tot religie en levensbeschouwing,maar ook in relatie 
tot sociaal maatschappelijke vraagstukken en activiteiten. Naast het Handvest voor Compassie, is ook 
een Kinder-Handvest geschreven. 
  
Na een korte inleiding over het Handvest van Compassie, gingen we met elkaar in dialoog.   
Het waren mooie en inspirerende gesprekken die we hebben gevoerd.  
 

  



28 september 

 

 
Activiteit:   Gezamenlijke maaltijd / Afsluiting Vredesweek 
Datum:   zaterdag 28 september 2013 
Plaats:    Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
Tijd:    18.00 uur 
Georganiseerd door:  Het Apostolisch Genootschap 
Opgeven bij:   Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com of 055-5431841); max. 75 
personen 
Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken 
 
Evenals vorig jaar werd er weer een heerlijk buffet aangeboden waarbij zowel vleesgerechten en 
vegetarische gerechten genuttigd kon worden. Aan de eettafel vonden er mooie gesprekken plaats. 
De burgemeester was bij aanvang van de maaltijd aanwezig en heeft een korte toespraak gehouden.  
Hij heeft toen ook een kaars overhandigd die hij de week ervoor bij de Maria ten Hemelopnemingkerk 
had ontvangen en die bedoeld was om door te geven bij de opening van de Vredesweek in de 
Lutherse kerk. Dit lukte helaas niet, waardoor hij dit nu bij de afsluiting van de Vredesweek deed. 
De maaltijd was bereid door mensen van Het Apostolisch Genootschap en de Hindoe gemeenschap. 
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Activiteit:   Muziek- en gedichtenavond / Afsluiting Vredesweek 
Datum:   zaterdag 28 september 2013 
Plaats:    Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
Tijd:    19.30 uur 
Georganiseerd door:  Het Apostolisch Genootschap 
Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken 
 
Tijdens deze avond hebben diverse (religieuze) groeperingen een muzikale bijdrage gedaan, wat 
afgewisseld werd met gedichten.  
Deze avond hebben we genoten van het protestantse Cantorij-koor, het katholieke Emmanuel-koor, 
het gelegenheidskoor van Het Apostolisch Genootschap, een groep van Hindoe vrouwen, een soliste, 
die Jiddische liederen zingt en dwarsfluit speelde,  en het unieke islamitisch jongerenkoor Sahabat! 
Door de diversiteit van de verschillende groepen werd het een mooie, sfeervolle en sprankelende 
avond. Veel positieve reacties na afloop! 
 
 

 
 

 



 
 

  



29 september 

 

 

Activiteit:   Presentatie van Ranin Boulos van Oase van Vrede uit Israel 

Datum:   29 september 
Plaats:    Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
Tijd:    20.00 uur 
Georganiseerd door:  Stichting Peace Is The Way 
Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken 
 
Evenals 2 jaar geleden was er ook dit jaar weer een presentatie zijn van een bewoner van de Oase 
van Vrede uit Israel. De Oase van Vrede, ofwel Neve Shalom – Wahat al Salaam (NSWAS), is een 
dorp waar al meer dan 40 jaar Palestijnen en Israeliers vreedzaam samenwonen.  
Ranin Boulos gaf een inspirerende presentatie over het dorp Oase van Vrede en over het Palestijnse 
jongerenkamp dat zij al enkele jaren heeft georganiseerd. Na de presentatie was er nog gelegenheid 
na te praten onder het genot van een hapje en drankje. 
Helaas was de opkomst gering. 
 
 

 
 
 

 

 


