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Voorwoord  
 

Ook dit jaar was er weer de Vredesweek in Apeldoorn, die gehouden werd van 20 t/m 28 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 een ander thema gekozen dan het landelijk thema van IKV Pax 

Christi. De Vredesweek 2014 had in Apeldoorn als motto ‘Er kan pas vrede zijn, als er vrede is tussen 

de levensbeschouwingen.’ 

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

Pol (projectcoördinator bij stichting Samenspraak) 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 
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Algemeen 

De Kerngroep Vredesweek Apeldoorn (KVA) bestond dit jaar uit de volgende personen: 

- Eddy Anneveldt  (voorzitter) 
- Theo van Driel  
- Erwin van der Bij 

De KVA heeft 8 maal vergaderd in 2014. De laatste 2 vergaderingen werden ook bijgewoond door de 
Ambassadeur van de Vrede, Jacqueline Pol. 

De KVA was verantwoordelijk voor de overall organisatie van de Vredesweek in Apeldoorn. Zij was 
specifiek verantwoordelijk voor de opening en afsluiting van de Vredesweek. Daarnaast zorgde zij 
voor de afstemming van alle activiteiten die in de Vredesweek plaatsvonden en voor de PR (niet voor 
de specifieke afzonderlijke activiteiten) van de Vredesweek als geheel. Er zijn 1000 
programmaboekjes gedrukt en verspreid. De prachtige programmaboekjes waren evenals vorig jaar 
ontworpen door Rupal Chauhan (Whitepoint design).Daarnaast hebben in de Stentor en enkele huis-
aan-huis-bladen artikelen gestaan. Via radio Apeldoorn zijn er een aantal interviews geweest. 
Daarnaast is er via de Facebook pagina aandacht geschonken aan de verschillende activiteiten. 

De Vredesweek werd gefinancierd door het Apeldoorns Beraad van Kerken, Stichting Peace Is The 
Way en gemeente Apeldoorn. Van de afzonderlijke activiteiten werd verwacht dat zij zoveel mogelijk 
zelf hun eigen financiering en PR regelden. Indien nodig was er een beperkt budget aanwezig bij het 
KVA om financiële steun te geven aan een afzonderlijke activiteit. Dit is niet gebeurd. 

De KVA heeft de volgende punten die voor de gehele Vredesweek gelden: 

- Goede activiteiten 

- Diversiteit goed 

- Programmaboekje goed; voor volgende keer nog een laatste check doen bij organisatoren 

van activiteiten (zat nog een fout in bij de druk) 

- PR kan nog meer / beter. Opkomst bij diverse activiteiten was mager 

- Aandacht voor maken foto’s; fotografen regelen 

- Mag nog wat speelser 

- Meer jeugd bij betrekken; basisschool en hoger 

- Wat is plaats van Ambassadeur? 

In de volgende pagina’s zijn impressies te vinden van de verschillende activiteiten alsmede sommige 

evaluatiepunten die door de KVA of door de organisatie zelf zijn aangedragen. 

 

  



20 september 

 
 
Activiteit:   Lancering Rights Walk in Apeldoorn 
Datum:    zaterdag 20 september 
Plaats:    De Kus 
Tijd:    11.00 
Georganiseerd door:  Amnesty Apeldoorn 
 

Deze activiteit was niet opgenomen in het programmaboekje van de Vredesweek omdat de 
aanmelding van deze activiteit kwam toen het programmaboekje al bij de drukker lag. 

Op zaterdag, 20 september, is in Apeldoorn de interactieve mensenrechtenwandeling gelanceerd; de 
Rights Walk; herinneringen aan mensenrechten. Deze wandelapp kan gedownload worden op de 
telefoon (smartphone) en naar eigen keus gelopen worden. Voorzitter Monique Dekker van Amnesty 
Apeldoorn gaf uitleg over dit initiatief van Amnesty International om de wandelapp te ontwikkelen, 
die per stad naar eigen inzicht ingevuld kan worden. De Rights Walk laat zien dat elke stad vol zit van 
spannende verhalen, fascinerende mensen en historische plekken die raken aan mensenrechten. 
Apeldoorn is de vierde stad in Nederland, waar een Rights Walk is verschenen. De wandeling gaat 
langs 14 plekken die herinneren aan vrijheid en bevrijding, aan oorlog en verzet. De voorzitter 
bedankte RTV Apeldoorn voor het maken van filmopnames voor de wandelapp en voormalig 
nieuwslezeres Henny Stoel voor het inspreken van teksten.  

Na de toespraak is vanaf de eerste plek, het beeld De Kus op het Stationsplein, de wandeling 
gezamenlijk door een groepje belangstellenden gelopen. De deelnemers waren enthousiast over de 
route en verrast over de bijzondere plekken waar men langs kwam. Het is een unieke kans om 
Apeldoorn eens door een andere bril te bekijken. De route is gratis te downloaden via 
www.rightswalk.nl of via een link op de website www.apeldoorn.amnesty.nl.  
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20 september 
 

 
Activiteit:   Opening Vredesweek  
Datum:    zaterdag 21 september 
Plaats:    De Drie Ranken 
Tijd:    19.00 uur 
Georganiseerd door:  SOM (Stichting Ontmoeting de Maten) namens Kerngroep Vredesweek 
Apeldoorn 
 
De opening van de Vredesweek was zeker een hoogtepunt van de Vredesweek. Mensen van diverse 
levensbeschouwingen en culturen waren vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst. Mensen met 
een katholieke, protestantse, moslim, Somalische,  Joodse, boeddhistische, Antilliaanse, 
humanistische, Bahai, apostolische, etc. achtergrond waren aanwezig. 
De avond werd geleid door Eddy Anneveldt (SOM). Wethouder Paul Blokhuis was aanwezig om de 
Vredesweek officieel te openen. 
Het Manifest voor Compassie stond centraal bij deze bijeenkomst. Het Manifest voor Compassie is 
een wereldwijd initiatief dat in 2009 is gestart door de bekende schrijver van religieuze boeken, 
Karen Armstrong. In de tekst van het Manifest wordt opgeroepen tot compassie voor andere 
groeperingen en mensen. 
Een jongeman leest tijdens deze bijeenkomst de tekst van het Manifest voor. Diverse 
vertegenwoordigers van levensbeschouwingen en culturen spreken zich in een korte toespraak uit 
over hoe zij het Manifest het komende jaar willen concretiseren.  
De samenkomst wordt muzikaal begeleid door de prachtige zang van jonge mensen van het 
Walterbosch (Veluws College). 
De afsluiting van deze samenkomst was een kippenvel moment. De imam, pastoor, humanist, 
boeddhist, etc. stonden hand in hand terwijl de jonge mensen zongen: ‘Morgen zal er vrede zijn’ van 
Marco Borsato. 
 

 
  



21 september 

 

 
Activiteit:   Diverse activiteiten  
Datum:    zondag 21 september 
Plaats:    Don Bosco centrum te Assel 
Tijd:    gehele dag 
Georganiseerd door:  Don Bosco 
 
Don Bosco had een dagvullend programma op zondag 21 september. 

Op zondag 21 september 2014 was er in het kader van de vredesweek een fietstocht vanuit Groot 
Schuylenburg in Apeldoorn naar Assel. Voor de fietstocht op zich was weinig belangstelling.  

Er was ook een meditatiemoment in de kapel. Deze werd positief ervaren. Wel weinig belangstelling. 

Een koor zou goed passen. 

Wel was er interesse in de workshop van Loesje. Tien personen (veel meer kon ook niet omdat er 
maar 1 begeleider was) namen aan dit spektakel deel. Eerst werd uitgelegd wie en wat de organisatie 
Loesje is. Daarna werd er een oefenronde gemaakt om te leren Loesje eksten te maken. Er is veel 
gelachen. Na de opwarmronde ging het er om goede teksten te maken met z’n allen. Dit is namelijk 
de kracht van Loesje. Je werkt met z’n allen aan de totstandkoming van een Loesjetekst. Er is een 
keuze gemaakt in de teksten en deze zijn door de workshopleider van Loesje meegenomen naar 
Arnhem waar de teksten besproken werden en uiteindelijk een officiële Loesjetekst mag heten. 
Uiteindelijk kwamen er met stip twee teksten uit. Er wordt nog bekeken hoe de Loesjeteksten 
gebruikt kunnen worden in de openbare ruimte met de naam “Loesje” eronder. Ook van de andere 
teksten wordt bekeken of er aansprekende teksten tussen zitten, die gebruikt kunnen worden 
(zonder de vermelding van de naam “Loesje”). 

 

 

  



21 september  

 

 
Activiteit:   Verslag ophangen bij Turkse moskee 
Datum:   21 september 

Plaats:    Eyup Sultan moskee 
Tijd:    14.00 uur 
Georganiseerd door:  Apeldoorns Beraad van Kerken en Eyup Sultan moskee 
 
Theo van Driel, voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken heeft samen met moslims van Eyup 

Sultan de vlag opgehangen bij de moskee. Dit verliep goed.  



22 september  

 

 
Activiteit:   Filmavond  ‘Long walk to freedom’ 
Datum:   22 september 
Plaats:    Drie Ranken 
Tijd:    19.30 uur 
Georganiseerd door:  VONC 
 

Een film over het leven van Nelson Mandela.  

Hij schreef in 1994 zijn eigen biografie. Daarop is deze film gebaseerd. In ruim 2 uren wordt getoond 
hoe Mandela groeide van optimistische plattelandsjongen tot politiek activist.  

Zijn hele leven komt aan bod; waaronder de 27-jarige gevangenschap op Robbeneiland en zijn 
uiteindelijke vrijlating en benoeming tot president van het hem zo geliefde Zuid-Afrika. 

De avond werd ingeleid door Wilma van der Voort van de organisatie VONC. Na afloop was 
Gertrudeke van de Maas aanwezig om het evt. napraten te begeleiden (was dit nodig?).  De zaal zat 
nagenoeg vol. 

Er zijn louter enthousiaste reacties ontvangen en bij navraag bij een aanwezige bleek deze ook 

wel meegekregen te hebben dat het Handvest ondertekend kon worden.  

 

De infotafel over de Vredesweek en het programma Vredesweek Apeldoorn kon misschien beter 

worden ingericht. 

 

 

 

 
 

  



23 september 

 

 
Activiteit:   Gezamenlijke maaltijd 
Datum:   dinsdag 23 september 
Plaats:    Gebouw van Het Apostolisch Genootschap 
Tijd:    18.00 uur 
Georganiseerd door:   Het Apostolisch Genootschap 
 

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 maaltijd was bereid door mensen van Het Apostolisch Genootschap. Bij het opruimen was 

misschien meer hulp nodig. De lezing van Jan Terlouw was al begonnen, maar het opruimen was nog 

niet klaar. Een andere optie zou zijn om  de tijdsduur tussen de maaltijd en de volgende activiteit wat 

langer te maken. 

Evenals vorig jaar was het max. aantal personen (75) weer aanwezig.  

 

  

  



23 september 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteit:   Lezing Jan Terlouw over ‘Vrede tussen levensbeschouwingen’ 
Datum:   dinsdag 23 september 
Plaats:    Gebouw van Het Apostolisch Genootschap 
Tijd:    19.30 uur 
Georganiseerd door:  Stichting Peace Is The Way 

De lezing van Jan Terlouw was goed bezocht (> 100) en er zijn vele positieve reacties ontvangen. Na 
afloop was er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en drankje. 

 
 
 

 
 
  



24 september 
 

 

 
 
Activiteit:    Interlevenbeschouwelijke dialoogavond 
Datum:   woensdag 24 september 
Plaats:    Wijkcentrum De Groene Hoven  
Tijd:    20.00 uur 
Georganiseerd door:  Stichting Samenspraak, Humanistisch Verbond 
 

Deze avond  waren er mensen die leven vanuit  verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en 
spirituele tradities in gesprek. In de vorm van een begeleide dialoog, in kleine gemixte groepjes. 
Centrale thema was : Wat beweegt jou om het goede te doen.   Toegespitst op de vraag op welke 
wijze wij invulling kunnen geven aan een vredige samenleving in Apeldoorn en omgeving. Deze 
dialoog  was een heel goed geslaagde avond vonden voor hen die meededen. De opkomst (22) had 
misschien meer gekund. Niettemin hebben er aan de drie tafels goede gesprekken plaatsgevonden.  
Soms was er  last van luide gesprekken van andere groepen. 

De dialoogavond was een waardige bijdrage aan de Vredesweek.  

 

 

 

  



25 september 

 

Activiteit:    Vredesconcert Saffraan ritueel drumtheater; benefiet voor Syrië 
Datum:   donderdag 25 september 
Plaats:    Open Hofkerk 
Tijd:    20.00 uur 
Georganiseerd door:  Evangelisch Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente,  

de Regentessekerk en de Open Hof kerk 

 

  

De groep Saffraan – ritueel drumtheater verzorgt jaarlijks benefiet concerten tijdens de Vredesweek. Dit jaar 
was gekozen voor Apeldoorn als locatie. 

Saffraan wordt gevormd door drie bevlogen vrouwen die elkaar vinden in hun passie voor ritme, klank en 
rituelen. Geïnspireerd door de magische klanken van de framedrums delen zij hun passie met hun publiek.  

Saffraan wordt gevormd door: Barbara Loen, Deirdre Carter en Irmgard Cottaar 

Tijdens het Vredesconcert werd Saffraan ondersteund door nog zes gepassioneerde, framedrummende 
vrouwen. 

 
De bijeenkomst was goed georganiseerd. Er waren ca. 40 belangstellenden. Er konden ook diverse 
producten gekocht worden. 

  



26 september 

 

Activiteit:   Bijwonen middaggebed en bekijken As Soennah moskee 
Datum:   vrijdag 26 september 

Plaats:    As Soennah moskee 

Tijd:    13.27 uur 

Georganiseerd door:  As Soennah moskee 

 

Er was gelegenheid om het middaggebed bij te wonen in de Marokkaanse As Soennah Moskee, 

waarna er gelegenheid was om de moskee te bekijken en vragen te stellen. 

Het was een goede samenkomst. Jammer genoeg waren de mensen van de moskee ter plaatse niet 

op de hoogte van de afspraken die waren gemaakt om het middaggebed bij te wonen en het 

bezichtigen van de moskee. Dit werd goed opgelost. 

Er waren zo’n 6 a 7 bezoekers. 

 

  



26 september 

 

 
Activiteit:   Hemels Gezang 
Datum:   vrijdag 26 september 

Plaats:    Gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 

Tijd:    20.00 uur 

Georganiseerd door:  Frits Feldbrugge en Yvonne Scheepsma. 

 

Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge achter de piano werden er samen 

eenvoudige maar prachtige korte liederen (mantra's) gezongen. 

De liederen zijn in verschillende talen en komen vanuit verschillende culturen en religieuze 

tradities. 

Het was een hele mooie Hemels Gezang avond. 

Er waren enkele deelnemers (2 of 3) die gekomen waren vanwege het bericht in het 

programmaboekje. 
  



 

 

27  september 

 

 
 
 
Activiteit:   Vredesconcert / Afsluiting Vredesweek 
Datum:   zaterdag 27 september 
Plaats:    Onze Lieve Vrouwe kerk 
Tijd:    19.00 uur 
Georganiseerd door:  Stichting Peace Is The Way namens Kerngroep Vredesweek Apeldoorn 
 

Er waren deze avond een grote diversiteit aan koren / solisten die optraden. Door de grote variatie 
was het een geweldige mooie sprankelende en inspirerende avond.  

Er waren optredens van het christelijke koor Con Amore uit Uddel, de twee vrouwenkoren de 
Regenboog en Divapower, de soliste van Markant,  Naomi Seine,  een apostolisch mannenkoor, het 
christelijke koor Lucente, het moslim jongerenkoor Sahabat en de Joodse voorzanger Tom 
Fürstenberg. Opmerkelijk en misschien wel uniek was het gezamenlijke optreden van het moslim 
jongerenkoor Sahabat en de Joodse voorzanger Tom Fürstenberg. 

De burgemeester opende de avond en tekende ook het Manifest voor Compassie. 

Er waren vele positieve reacties en een goede opkomst (> 100). Het concert had iets korter gekund, 
gezien de lange zit in de houten banken. Soms  was het moeilijk te verstaan (bijv. jongerenkoor 
Sahabat) en soms stond men te dicht bij de microfoon (bijv. het mannenkoor). 

 
 

  



27 september 

 

 

Activiteit:   Rondleiding Eyup Sultan moskee 

Datum:   28 september 
Plaats:    Eyup Sultan moskee 
Tijd:    14.00 uur 
Georganiseerd door:  Eyup Sultan moskee 
 

 
Het was een goede bijeenkomst waarbij je rondgeleid werd door de moskee en het TICC (Turks 
Islamitisch Cultureel Centrum) en uitleg kreeg. Er was een redelijke opkomst (10-15).Het was jammer 
dat de Vredesvlag werd gestreken zonder aanwezigheid van de gasten. 
  



27 september 

 

 

Activiteit:   Vredesvesper 

Datum:   27 september 
Plaats:    Bronkerk, Ugchelen 
Tijd:    19.30 uur 
Georganiseerd door:  Bronkerk 
 

 
Er was een viering die in het teken van de vrede stond. De viering was goed. 
Er was een redelijke opkomst (10-15). Er was geen specifieke aandacht voor bezoekers. 
 


