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Overzicht activiteiten Voorwoord

Conflicten zijn een onderdeel van ons menselijk bestaan. Conflicten kunnen 

gemakkelijk uitgroeien tot geweld. Gewelddadige conflicten liggen altijd op de loer; 

vrede is dus niet vanzelfsprekend. Denken aan vrede is daarom geen overbodige 

luxe in onze tijd.

Vrede is onze onwankelbare gezamenlijke overtuiging van geweldloze conflicten. 

Vrede is even belangrijk als het klimaat, als het niet belangrijker is. Ook vrede in 

onze samenleving vraagt continu werk en strijd. Vrede is niet te bereiken met wetten 

en regels of door onderdrukking van geweld. De vrede in onze maatschappij heeft 

“strijders voor vrede” nodig. Dit zijn mensen die in hun dagelijkse beroepsmatige- of 

informele praktijken, anderen in hun omgeving aan vrede herinneren en die vrede 

laten koesteren. Beseffen dat wij in vrede leven kost ons veel minder moeite dan 

denken aan het scheiden van afval. 

De organisators van de Vredesweek en de deelnemende organisaties in ons mooie 

Apeldoorn behoren tot de “strijders voor vrede”. Altijd vastberaden en onvermoeid 

herinneren zij ons er aan dat vrede in dit prachtige land niet uit de lucht is komen 

vallen. Namens deze pleitbezorgers voor vrede nodig ik iedere lezer van deze tekst 

uit om  regelmatig stil te staan bij de vruchten die vrede in onze huidige samenleving 

draagt: de welvaart, de veiligheid en het geluk! 

Een uitnodiging voor vrede

Wij nodigen u uit om de vrede in uw ziel te voelen en er van te genieten en bij te 

dragen aan vrede in onze tijd en de vredesweekactiviteiten bij te wonen. 

Ik wens u  een vreedzaam leven toe en graag tot ziens tijdens de Vredesweek! 

Ragaiy Sinout, 
Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn 2019  
E-mail: info@kemi.cc

Meer informatie op www.vredesweekapeldoorn.nl 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn
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Bijeenkomst 

Vrede verbindt over grenzen

Datum zaterdag 21 september 
Tijd 13.29 uur (Kom op tijd!)
Plaats Eyup Sultan moskee, Molendwarsstraat 61

Dit jaar zijn we opnieuw te gast in de Turkse moskee, waar we uitgenodigd 
worden om het middaggebed bij te wonen en daarna zal er een rondleiding 
en uitleg worden gegeven. Vanwege de aanwezigheid van Duitse gasten 
zal dat tweetalig gebeuren. Tevens zal traditiegetrouw de vredesvlag 
worden opgehangen. Na afl oop is er een kopje Turkse thee of koffi e met een 
lekkernij.
 
Georganiseerd door Commissie Interreligieuze Contacten Apeldoorn

Lezing door Dion van den Berg

Das Friedenszeugnis der Kirchen

Datum zaterdag 21 september
Tijd 15.00 uur
Plaats de Herberg (Ambassade van de vrede)
 
Dion van den Berg is programmaleider Europa van PAX. Dion is sinds 
1977 actief bij PAX. De grote demonstraties, de val van de Muur, de 
Balkanoorlogen, hij was erbij. Hij ziet altijd mogelijkheden om problemen 
ver weg te verbinden met problemen in onze eigen dorpen en steden. 

De werkgroep STIOC uit Arnhem onderhoudt diverse internationale 
oecumenische contacten o.a. met Gera in het oosten van Duitsland. Na 
afl oop wordt er een warme maaltijd aangeboden met een richtbedrag van 
10 euro p.p. Opgeven voor de maaltijd: Theo van Driel, tel. 06 18193612

Georganiseerd door STIOC en de Herberg

Elkaar de hand reiken en samen passen zetten 

om onze droom wakker te houden.

Je bent uitgenodigd om dat te gaan doen 

op de internationale dag van de vrede. 

Opening Vredesweek

Datum zaterdag 21 september
Tijd 12.00 uur
Plaats Stationsplein 

Elk jaar wordt deze dag, uitgeroepen door de VN, wereldwijd gehouden op 
21 september. Dit jaar is dat ook het begin van de Vredesweek. We openen 
de Vredesweek met enkele korte toespraken in het Nederlands en Duits en 
een multicultureel gelegenheidskoor.

Dansen van vrede

Overal komen op deze dag mensen deze dag  samen om te dansen. In 
Apeldoorn willen we ons hierbij aansluiten onder leiding van Els Lagerweij, 
docent sacrale en meditatieve dans. Trek comfortabele schoenen aan. 
Danservaring is niet nodig. Iedereen die hieraan mee wil doen is van harte 
welkom. 

Georganiseerd door Apeldoorns Beraad van Kerken



Lezing door Judith Wermenbol-Fanto 

VIKTOR

Datum zondag 22 september
Tijd Inloop vanaf 15.00 uur, start 15.30 uur
Plaats ACEC gebouw, Roggestraat 44

Inspiratie opdoen op een vrije nazomermiddag? In het hart van het 
Apeldoorns Cultuurkwartier vertelt schrijver Judith Wermenbol - Fanto 
tijdens de Vredesweek over haar debuutroman Viktor. 

Zelf nakomeling van Weens-Joodse vluchtelingen, neemt Judith u mee 
op reis naar het Wenen van 1930 - 1940. Ervaar met Fanto het dagelijks 
leven van haar toen nog jonge grootouders, ontdek de geheimzinnigheid 
rond de raadselachtige Viktor en beleef het Wenen vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog. In haar lezing legt Fanto verbinding met het Vredesweek - 
thema ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Aansluitend is er gelegenheid om een hapje te eten in het ACEC café. Na 
afloop kunt u zich inschrijven voor haar nieuwsbrief en alvast een exclusief 
gesigneerd exemplaar van haar roman reserveren. 

Extra: Voor alle bezoekers ligt een gratis exemplaar klaar van Fanto’s eerdere boek 

Een Bundel Kracht. Tevens maakt u kans op een uitnodiging voor de lancering van 

haar debuutroman in het voorjaar van 2020.

Let op: In verband met grote verwachte belangstelling dient u zich voor deze 
lezing tevoren per email aan te melden via mail@judithfanto.nl

Georganiseerd door Judith Wermenbol-Fanto
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Inspiratiebijeenkomst

Geloofsinburgering

Datum maandag 23 september
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats De Herberg, Deventerstraat 40
Kosten Vrijwillige bijdrage

Inburgering van migranten gebeurt op veel vlakken van het leven, zo 
ook op geloofsvlak. Tijdens de inspiratiebijeenkomst, vertellen drie 
vertegenwoordigers uit migrantenkerken zoals de Molukse, de Perzische, 
de Eritrese en Koptische geloofsgemeenschappen over hun ervaring als 
christelijke migrant in Nederland. De drie gasten worden geïnterviewd en 
daarna kan in kleinere groepen met hen worden doorgepraat over hun en 
uw eigen ervaring met geloofsinburgering.

Georganiseerd door De Groene Hoed

Muziek

Vredesconcert

Datum maandag 23 september
Tijd 20.00 - 21.00  uur
Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten Vrijwillige bijdrage  

Beide kerkgenootschappen zijn na de Tweede Wereldoorlog zeer 
verschillende wegen ingeslagen. Toch zijn er ook dingen die we allemaal 
willen. Vrede onder de mensen is zoiets. Daarom zingen we deze avond 
samen. Gaan we ‘over de grenzen’ op zoek naar een plek waar wij elkaar 
kunnen vinden. Deze avond is dat in de muziek. Beide koren zingen samen, 
maar brengen ook hun eigen liederen ten gehore.

Georganiseerd door Apostolisch Genootschap en Nieuw-Apostolische Kerk
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Kinderen en jeugd

Tekenwedstrijd voor de vrede

Ben je basisschoolleerling en zit je in groep 3 t/m 8? 
Wat vind je van vrede en oorlog? Wat betekenen grenzen voor jou? 

Doe dan mee aan de tekenwedstrijd!

 

Maak een tekening met het thema Vrede en upload de foto van je tekening 

op onze website www.vredesweekapeldoorn.nl/tekenwedstrijd

Er zijn leuke prijzen voor de winnaars van elke basisschoolgroep. De 
winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Vredesweek. Voor het 
reglement en meer informatie kijk op onze website en 

 facebookpagina  https://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn/

Georganiseerd door Vredesweek comité Apeldoorn en Whitepoint Designs
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Gezamenlijke maaltijd

Vredesmaaltijd

Datum dinsdag 24 september
Tijd 18.00 uur
Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten Vrijwillige bijdrage
Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com), max. 75 personen

Evenals voorgaande jaren wordt u weer een heerlijk buffet aangeboden
waarbij u diverse smakelijke gerechten kunt nuttigen. Aan de eettafel 
kunnen er hopelijk ook mooie gesprekken plaatsvinden. Na de maaltijd kan 
men genieten van de lezing van staatssecretaris Paul Blokhuis.

Georganiseerd door Apostolisch Genootschap

Lezing door Paul Blokhuis 

Vrede verbindt over grenzen

Datum dinsdag 24 september
Tijd 20.00 uur
Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten Vrijwillige bijdrage,  
Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com)

Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS met als portefeuille 
Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers en het programma 
“75 jaar vrijheid”, zal een inspirerende lezing geven over het thema van 
de Vredesweek: “Vrede verbindt over grenzen!”!

De lezing wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur 
waarvoor u zich apart dient op te geven.

Georganiseerd door Stichting Peace Is The Way
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Muziek en meditatie

Hemels Gezang

Datum vrijdag 27 september
Tijd 20.00 uur (inloop van 19.45 uur)
Plaats Gebouw van de Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6

Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge achter 
de piano zingen we samen eenvoudige maar prachtige korte liederen 
(mantra’s). De liederen zijn in verschillende talen en komen vanuit 
verschillende culturen en religieuze tradities. Tussendoor zijn er 
meditatieve stiltes. Door zo een brug te slaan tussen die culturen en 
tradities hoopt het Hemels Gezang ook bij te dragen aan de wereldvrede, te 
beginnen in Apeldoorn.

Georganiseerd door Frits Feldbrugge

Gebed

Gebed voor de vrede

Datum vrijdag 27 september
Tijd 19.30-21.30 uur
Plaats OLV Kerk (Mariakerk), ingang Stationsstraat 13
Kosten vrijwillige bijdrage

U bent van harte welkom bij de viering verzorgd door de Gemeenschap van 
Sant’Egidio in Apeldoorn. We zingen liederen over vrede bidden voor de 
vrede in de wereld en vrede in ons hart. Na afloop is er onder het genot van 
een hapje en drankje gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De vrijwillige bijdrage  is bestemd voor de Gemeenschap van Sant’Egidio, voor het Straatteam 
dat elke vrijdag de straat op gaat met de bakfiets om soep, koffie, warme chocolademelk, brood, 
fruit en als het nodig is handschoenen, sjaals en slaapzakken te brengen naar de vrienden van 
de straat.

Georganiseerd door de Emmaüsparochie
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Lezing door de heer Zia Reyhani 

De belofte van Wereldvrede

Datum woensdag 25 september
Tijd ontvangst 19.30, aanvang 20.00 uur
Plaats De Stolp, Violiereplein 101, zaal 7

Het Bahá’í Wereldbestuur schreef in 1985 een boodschap aan de gehele 
mensheid over de bereikbaarheid van wereldvrede. Hierin werden de 
hindernissen op de weg daarheen en de geestelijke beginselen die een 
perspectief naar de oplossing van maatschappelijke problemen van onze tijd 
uiteengezet. Deze beginselen zijn nog altijd actueel. De heer Reyhani was 
docent scheikunde in Den Bosch en heeft 8 jaar gedoceerd aan de faculteit 
van de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen.

Georganiseerd door Bahá’í

Open avond  

Odd Fellows over Vrede

Datum donderdag 26 september
Tijd ontvangst 19.30, aanvang 20.00 uur
Plaats De Stolp, Violierenplein 101, zaal 7
    
Op 26 september a.s. organiseren de Odd Fellows Apeldoorn een open 
bijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen sprekers het thema van de Vredesweek: 
vrede is verbinden over grenzen en denken en handelen in inclusiviteit aan 
de orde stellen. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en/of in 
discussie te gaan. En dat onder het genot van een hapje en een drankje.

Deze activiteit wordt georganiseerd door Odd Fellows
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Kerkproeverij 2019

Datum zaterdag 28 en zondag 29 september
Tijd Diverse tijden,  zie: http://www.kerkproeverij-apeldoorn.nl
Plaats Diverse kerken, zie ook bovenstaande website

Door heel Apeldoorn heen zijn bezoekers welkom in diverse kerken voor de 
Kerkproeverij. Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church 
Sunday. Dit initiatief van de Engelse Michael Harvey is inmiddels een 
wereldwijd succes: 25.000 kerken in 117 landen doen mee. 

Bedoeling is dat je als kerkganger iemand die je kent persoonlijk uitnodigt 
naar een toegankelijke kerkdienst. Voor belangstellenden is het een 
vrijblijvende manier om voor het eerst of opnieuw een kerk te bezoeken. 
Om zo te proeven aan het geloof, zonder dat er iets van je verwacht wordt: 
je kunt komen zoals je bent. Dat blijkt voor bezoekers vaak heel waardevol. 

Kijk voor meer informatie op www.kerkproeverij-apeldoorn.nl

Georganiseerd door diverse kerken

Terugblik

Slotbijeenkomst Vredesweek

Datum zondag 29 september
Tijd 13.30 uur
Plaats De Herberg, Deventerstraat 40

Een gezellig samenzijn waar we terugkijken op de Vredesweek. We sluiten 
de Vredesweek af met een compilatie van de activiteiten die zijn geweest.
Na afloop is het mogelijk om nog te blijven voor een kop koffie of thee en 
een praatje met de bezoekers van de Herberg. 

Georganiseerd door het Apeldoorns Beraad van Kerken



Muziek en gezelligheid 

De avond van de Ambassadeur

Datum donderdag 10 oktober
Tijd 18.30 - 22.00 uur
Plaats Don Bosco Assel, Pomphulweg 106, Hoog Soeren

Samen eten verbindt. De Vredesambassadeur, Ragaiy Sinout, kookt een 
maaltijd die we samen genieten, waarna Harry Loco een muzikaal optreden 
verzorgt. 

Ragaiy Sinout is geboren in Egypte en al ruim 22 jaar in Nederland 
woonachtig. Hij is de grondlegger van de Kémi Ra organisatie, die zich 
bezig houdt met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de integratie 
van etnische groepen in Nederland. Hij geldt als een belangrijke 
verbindende schakel tussen migranten, gemeente en andere organisaties 
en individuen die integratie helpen verbeteren. Vanwege zijn spontane 
rechtvaardigheidsgevoel en zijn kennis van culturen wordt Ragaiy geregeld 
gevraagd om te bemiddelen bij conflicten. 

Ragaiy is ook bestuurslid van de Stichting Don Bosco AsselCentrum 
en werkt graag en veel samen met allerlei organisaties en 
samenwerkingsverbanden, waaronder Stichting Samenspraak Apeldoorn, 
Stichting Mondiaal Apeldoorn, kerken en moskeeën. 

Na de maaltijd worden we getrakteerd op een muziekoptreden van Harry 
Loco. Harry Loco’s muziek ademt positieve vibes. Harry’s stem in combinatie 
met het de heldere sound van zijn finse Landola guitars en scheurende 
harmonica’s doen herinneren aan de beste dagen van Dylan. Harry verzorgt 
regelmatig shows in Europa, de Verenigde Staten en de optredens tegen 
oorlog, racisme en onrechtvaardigheid voor Amnesty International, 
Warchild en andere organisaties.

Aanmelden is verplicht via contact@vredesweekapeldoorn.nl

Georganiseerd door Don Bosco
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Kinderen

Knutsel- en toneeldag over Vrede

Datum woensdag 2 oktober
Tijd 09:00- 12:00 uur
Plaats Don Bosco Centrum, Assel 

Don Bosco organiseert workshops en activiteiten voor de kinderen. In 
alle onderdelen gaat het er om kinderen te laten ontdekken en ervaren 
dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Lijfelijk door theater, 
wat betekent het om je niet vrij te kunnen voelen of te kunnen bewegen. 
Verbeelding en eigen ervaringen worden ook geprikkeld in de beeldende en 
verhalende onderdelen. 

Het doel is, om een moment stil te staan bij de betekenis van de Vredesweek 
en hoe ze dit, maar ook bevrijdingsdag beleven. 

Het programma bestaat uit drie delen:

1. Een Workshop improvisatietheater: 
     door Christèle Wormgoor van theatergroep “De Harde Kern”.

2. Beeldende activiteit, tekenen, schilderen en of bouwen: 
     door Ineke van Duyl-Tolsma, creatief therapeut van atelier 
     “De Tuin van Heden” (www.detuinvanheden.nl)

3. Workshop verhalend/pakkende teksten schrijven:
     door Marinde Hagenaars, docent Nederlands als tweede taal.

Er wordt een verbinding gelegd tussen de drie workshops en toegewerkt 
naar een gezamenlijke eindpresentatie.

De school draagt zorg voor het vervoer van de kinderen naar Assel Don 
Bosco centrum. Voor meer informatie zie www.asseldonboscocentrum.nl

Georganiseerd door Don Bosco
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