Programma Vredesweek
Zaterdag 17 september - Opening Vredesweek
Opening Vredesweek in Turks Islamitisch Cultureel Centrum (TICC)
door wethouder Hans Wegman. Aansluitend een lezing van Tweede
Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA) en van de Imam van de Eyup Sultan
Moskee. Hierna een moment van ontmoeting voor de bezoekers van
de verschillende tradities om het thema van de Vredesweek
Apeldoorn W!J-land samen te gestalte geven.
Plaats: TICC Molendwarsstraat 61, naast het station
Tijd: 19.30 uur
Zaterdag 17 september - Bidden met de Benen
Wandelen is een prima activiteit om over allerlei zaken na te denken:
jezelf, de vrede in je directe omgeving, de vrede in de wereld. Aan het
begin van de Vredesweek staat de wandeling van Bidden met de Benen in
het teken van de Vrede. Vrede ‘gebeurt’ altijd in een relatie. Wat is onze
relatie met een ander, met de ander met wie wij samenleven in onze stad,
in ons land? We willen op een nieuwe manier ‘Wij’ te zijn, ‘Nieuw-W!J.
De wandeling is ongeveer 15 km, er is een pauze, u ontvangt een goede
routebeschrijving.
De route gaat via het terrein van GGZ naar de Levenstuinen waar koffie
gedronken kan worden.
Startplaats: Andreaskerk, Anklaarseweg 185
Start:
9.30 uur
Kosten:
vrije bijdrage ( richtbedrag 1,-)
Info:
Siets Sloots hsloots@ncrvnet.nl (055 – 5333570)
Anja Fijnvandraat, cafijnvandraat@zonnet.nl ( evtl. 055 – 3551775)
Zondag 18 september - Kerken banieren met de Vredesvlag
In veel kerken is in woord, dienst en gebed aandacht voor de vrede
tussen mensen dichtbij en tussen mensen over de hele wereld.

Zondag 18 september - Vredesdienst
Door het Apostolisch Genootschap wordt een dienst gehouden met
als thema: ‘De wereld, dat zijn W!J-zelf’. We vragen ons af hoe we een
gezonde balans ontdekken tussen het individu en de groep, tussen de
groep en zijn omgeving: ik-jij-wij-zij. Tijdens de dienst wisselen gesproken woord, muziek, beeld en
stilte elkaar af.
Plaats: Apostolische Genootschap, Rademakersdonk 801
Tijd: 9.30 uur
Zondag 18 september - Vredesconcert

Zang- en muziekmiddag rondom het thema vrede georganiseerd door het Apostolisch
Genootschap. Vrede houdt ook in innerlijke vrede: vrede met jezelf en in je dagelijks leven. .
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat na te praten bij een hapje en een
drankje.
Plaats: Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Tijd: 15.00 uur

Maandag 19 september - Filmvoorstelling: The Imam and the pastor
(40 minuten met Nederlandse ondertitels)
Deze film een indrukwekkende documentaire over verzoening en
bruggen bouwen in Nigeria. Tijdens de afgelopen decennia is dat
land opgeschud door etnische en religieuze conflicten, waarbij
tienduizenden werden vermoord en hele gemeenschappen uiteen
gescheurd.
Imam Muhammed Ashafa en dominee James Wuye, die elkaar ooit
bevochten, vonden de weg naar verzoening en werken sindsdien samen aan vrede in een van de
moeilijkste gebieden van Nigeria. De film is een ontroerend verhaal van vergeving, als een voorbeeld
van hoe elkaar bestrijdende gemeenschappen samen aan een nieuwe toekomst kunnen werken. Na
afloop is er gelegenheid om na te praten.
Plaats: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn
Tijd: 19.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag 2.50 euro)
Info: Wilma van der Voort, email: vonc@3ranken.nl, telefoon: 055–5403960.
Dinsdag 20 september - Lezing door de Imam
Lezing over vrede en de zinloosheid van geweld door de Imam van de Eyup Sultan Moskee. Vanuit de
moslimtraditie gaat de Imam in op de situatie in de wereld en wat er vanuit het geloof te zeggen is
over het gebruik van geweld.
Plaats: TICC, Molendwarsstraat 61
Tijd: 19.30 uur
Woensdag 21 september - Verschillende activiteiten
Plaats: Het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Tijd: tussen 17.00 en 22.00 uur
-

-

Gezamenlijke maaltijd, verzorgd door Mudanthe
Vooraf opgeven bij evdbij001@hotmail.com of 055 5431841
Start: 17.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Presentatie en workshop door twee bewoners van Neve Shalom Wahat al Salaam
(NSWaS, zie ook www.nswas.nl).

Neve Shalom Wahat al Salaam is een dorp in Israël waar al ruim 40 jaar Palestijnen en Israëliërs
vreedzaam samen wonen. Twee bewoners van het dorp vertellen hoe het is om daar met
elkaar te leven. Zij zijn speciaal vanwege de Vredesweek naar Nederland gekomen. Het wordt
een zeer interactieve sessie!
De workshop wordt geleid door de bewoners van NSWaS
Start: 19.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag 5 euro).
-

Gesprek, om 20.30 uur zal stichting Peace Is The Way een gesprek organiseren waar men verder
kan praten over de presentatie van de gasten uit Israël en hoe we dit toe kunnen passen in onze
samenleving. De Nieuwe W!J gedachte komt hierbij ook weer nadrukkelijk naar voren.

-

Schrijfavond Amnesty International, vanaf 20.30 uur; er is ook een kraam met informatie

-

Workshop Artikel 1 Noord Oost Gelderland - Van Eiland naar Wij-land
Art.1 Noord Oost Gelderland is het antidiscriminatiebureau dat
onder meer in Apeldoorn actief is. Wij hanteren Art.1 in onze
naam om te verwijzen dat onze basis van dienstverlening komt
vanuit dit grondwetsartikel.
Jongeren die niet worden toegelaten vanwege hun donkere
huidskleur in een discotheek. Een gehandicapte die niet op
fatsoenlijke wijze haar opleiding kan volgen in het grote
schoolgebouw vanwege haar rolstoel. Geen promotie krijgen
vanwege je godsdienst. Het zijn voorbeelden van discriminatie die,
ondanks de grondwet, dagelijks gebeuren. We zullen u eerst meenemen in onze dagelijkse
praktijk, zodat u zelf een beeld krijgt wat discriminatie volgens de wet inhoudt. Daarna laten
we u graag aan het woord. Met het dialoogmodel in ons achterhoofd maken we er een
interessante avond van.
Start: 20.30 uur.

-

Wereldwinkel : Kraam gedurende de gehele avond

Donderdag 22 september - Interreligieuze maaltijd
Interreligieuze maaltijd in de pastorie van de Mariakerk voor genodigden uit de Moskee en
Christelijke kerken. Aansluitend een lezing door leden van de gemeenschap van Sant’Egidio
Antwerpen over hun ervaring met wat zij noemen Trialoog, het gesprek tussen Joden, Moslims en
Christenen. We sluiten af met een Sant’Egidio gebedsdienst.
De lezing en gebedsdienst zijn open voor iedereen.
Plaats:
Mariakerk, Hoofdstraat 18
Tijd Lezing: 19.30 uur
Vrijdag 23 september - Middaggebed in de Eyup Sultan Moskee.
Nadat de schoenen uitgedaan zijn kunt u kennismaken met de moslim gebedstraditie in de Moskee
naast het station. Toespraak van Imam wordt in het Nederlands gehouden.
Plaats: TICC Molendwarsstraat 61
Tijd: 13.00 uur ontvangst met uitleg
13.36 uur begin gebed
Vredesvesper
Zingen, bidden, psalmen en actuele teksten lezen. Wel rituelen, geen preek.
De oecumenische Basisgroep nodigt u van harte uit om deel te nemen.
Plaats: Stiltecentrum aan de Paslaan 6 in de Doopsgezinde
kerk
Tijd: 19:30 uur
Zaterdag 24 september - Korenfestival
De Grote Kerk zal versierd zijn met honderden door kinderen
gevouwen kraanvogels die symbool staan voor geluk en vrede.
In deze bijzondere entourage zullen vele koren zingen over en
voor de vrede. De koren zingen liederen uit hun eigen
repertoire en bundelen hun stemmen in samenzang, onder

leiding van Ed van Egmond, waarbij ook alle aanwezigen betrokken worden.
Tot slot gaan we op zoek naar elkaars grondtonen onder leiding van Eric van Grootel. Ieder mens
heeft zo’n eigen grondtoon. Met elkaar zullen we daarmee een kleurrijk klanktapijt weven. Zo
eindigen we ook muzikaal als W!J.
Plaats: Grote Kerk, Loolaan 16
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Overige activiteiten deze week en buiten deze week:
Tentoonstelling (9-30 september): expositie van kunstwerken Art Blanche en The Gallery in het
stadhuis. De kunstenaars van the Gallery en Art Blanche verbeelden in het Stadhuis hun visie op
Vrede en het plaatselijke thema ‘Apeldoorn: W!J-land’
Plaats:
Stadhuis
Tijd:
Openingstijden Stadhuis
Tentoonstelling Amnesty (15 september tot 15 oktober)
Affiches van Amnesty in de loop der jaren.
Plaats: Stiltecentrum in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan nr. 6
Tijd: Iedere dag tussen 12:00 – 14:00 uur, behalve zondag
Vredesvlaggen
De hele week wapperen er vredesvlaggen bij diverse kerken, het stadhuis en de moskee.

