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Voorwoord  
 

Ook dit jaar was er weer de Vredesweek in Apeldoorn, die gehouden werd van 19 t/m 27 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 hetzelfde thema gekozen als het landelijk thema van IKV Pax 

Christi. De Vredesweek 2015 had in Apeldoorn als motto ‘Vrede verbindt! 

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

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 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Erwin van der Bij, Eddy Anneveldt, Theo van Driel 

 

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


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 7 maal vergaderd in 2015. Daarnaast waren er in maart en april 2 inspiratiesessies 
waarbij meerdere organisaties / personen waren uitgenodigd. Deze sessies waren bedoeld om te 
brainstormen over de mogelijke inhoud van de Vredesweek en werden als positief ervaren.  

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 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 Stichting Ontmoeting de Maten. 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 

- PR had meer gekund. Geen / nauwelijks artikelen in Stentor en huis-aan-huis bladen. RTV 

Apeldoorn alleen bij Fabriek van de Democratie 

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. 

Er is ook een gedichtenwedstrijd uitgeschreven in de Vredesweek voor leerlingen van basisscholen. U 

vindt een selectie van deze gedichten in dit verslag. 

 



 

 

 

Opening van de Vredesweek :  Apeldoorn-Zuid verbindt 

Datum:  19 september 

Tijd:    19.00 uur 

Plaats:  Hofstad kerk, Hofveld 52, Apeldoorn; daarna wandelen naar Zuiderpark 

De opening begon in de Hofstad kerk. Eddy Anneveldt leidde de samenkomst in. Ds. Albert 
Roodenburg sprak enkele woorden en wethouder Mark Sandmann opende de Vredesweek officieel 
na een korte toespraak. Stadsdichter Hanz Mirck droeg zijn gedicht voor die speciaal voor de 
Vredesweek was gemaakt. 

 

Daarna wandelden we naar Ons Honk en maakten onderweg diverse tussenstops. Tijdens elke 
tussenstop was er aandacht voor een organisatie die op een bepaalde manier aan verbinding werkt 
tussen mensen in de wijk. Zo was er aandacht voor Mudanthe die via muziek, dans en theater 
mensen van verschillende culturen bij elkaar brengt. Onderweg konden we genieten van hun 
optredens. Daarnaast was er aandacht voor de Sant’Egidio organisatie. Zij hebben in de wijk een 
kledingbank waar mensen die moeite hebben om rond te komen gratis kleding kunnen krijgen. 
Sant’Egidio richt zich naast zorg voor armen en daklozen ook op vrede. Jennie Harmelink van 
Kerkplein 7 nam ons mee in een mooi verhaal die tot verbinding opriep. Tijdens de tussenstops 



konden kinderen die aan een gedichtenwedstrijd hadden meegedaan hun eigen gedicht over vrede 
voordragen. 

Het prachtige werk dat door velen wordt verricht kreeg deze avond extra aandacht, met als doel: 
laten zien wat er al gebeurt en dat door in vrede en respect met elkaar om te gaan de wereld een 
stukje beter gaat worden. 

 

De opening werd in opdracht van de Kerngroep Vredesweek Apeldoorn (KVA) georganiseerd door 
Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) in samenwerking met Kerkplein 7. 
  



 

Dienst met als thema ‘Vrede’ met Tom Mikkers 

Datum:  20 september 

Tijd:    9.30 uur 

Plaats:  Regentessekerk, Saffierstraat 30, Apeldoorn 

De kerkdienst werd voorgegaan door Tom Mikkers (predikant en tevens algemeen secretaris van de 

landelijke Remonstranten)  en stond in het teken van vrede. Helaas hebben we geen impressie van 

deze samenkomst. 

Naast deze dienst werd er in erediensten van verschillende kerken aandacht geschonken aan vrede 

in het kader van de Vredesweek.  

Gedicht  
Vrede 

Op school 

Geen ruzie maken 

Samen spelen voor altijd 

Blij 

 

Vrede 

Vrienden zijn 

Stop de oorlog 

Stop de oorlog voor altijd 

Liefde 



 

  

Inspiratiebijeenkomst ‘Geweldloze strategieën in tijden van terreur’ 

Datum:  20 september 

Tijd:    19.30 uur 

Plaats:  Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn 

Deze sessie had als titel: Geweldloze strategieën in tijden van terreur. 

In een open sfeer van dialoog werd er met elkaar van gedachten gewisseld over de vraag wat 
geweldloosheid anno 2015 kan inbrengen, als het gaat om een antwoord op gewelddadige terreur.  

Er waren drie gastsprekers : Harcourt Klinefelter (voormalig PR-man van Martin Luther King Jr.),  XXX 
van de Christian Peacemaker Teams (CPT) *, en YYY van De Expeditie **. Alle gastsprekers waren en 
zijn werkzaam in de praktijk van geweldloos oplossingen creëren in gewelddadige situaties.  

Na een korte inleiding gingen we in groepjes uiteen. Bij elke sessie was één van de gastsprekers 
aanwezig. Er waren twee sessies deze avond. Tussen de sessies was er een kort moment waarop we 
een mantra uit een specifieke religieuze richting konden reciteren. Dit werd begeleid door Frits 
Feldbrugge die ook verantwoordelijk is voor de Hemels Gezang avonden. 

Het was een prachtige avond met mooie gesprekken en we leerden hoe je op een geweldloze manier 
de wereld kunt veranderen. 

* Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie die zich inzet voor de vrede. 
Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers van CPT zijn op 
geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillende 
plaatsen in de wereld, onder andere in Canada, Colombia, Noord Irak, Hebron, zuidelijke Westbank. 

** De Expeditie werkt op het gebied van geweldloze verandering in de vorm van trainingen, 
cursussen, lezingen, het begeleiden van groepen in tijden van spanning en het bemiddelen in 
conflicten.  

Steeds staat centraal de kwaliteit van de samenleving en ruimte voor innerlijke ontplooiing. Sinds 
1996 besteden vrijwilligers van De Expeditie veel tijd aan de relatie tussen de overlevenden van 
Srebrenica en de Nederlandse samenleving. 

  



 

 

Vlag ophangen bij Turkse moskee 
 

Datum:  20 september 

Tijd:    14.00 uur (gebedstijd 13.30 uur) 

Plaats:  Eyup Sultan moskee, Sophialaan 36 

 

Na het middaggebed hebben de voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken en de voorzitter 

van de Turkse Eyup Sultan Moskee de vredesvlag opgehangen. Het was een mooie bijeenkomst. 

Gedicht (eerste prijs) 
Vrede het ding dat iedereen wil, 

net zoals Afghanistan. 

Het land van mijn ouders. 

Ze hadden een zwaar leven, 

maar nu zijn ze in Nederland, 

waar het een stuk veiliger is dan in Afghanistan. 

Soms denk ik in mijn hoofd: wat heeft Afghanistan fout gedaan? 

Als mijn ouders niet waren verhuisd, 

was ik ook in Afghanistan geboren. 

Dus ik wil voor Afghanistan vrede,  

heel erg veel vrede voor Afghanistan. 

Ik hoop het ………………  



 

 

Vredesconcert 
 

Datum:  21 september 

Tijd:    19.00-19.45 uur 

Plaats:  Nieuw-Apostolische Kerk, De Ruyterstraat 7, Apeldoorn 

Het was een mooie avond waarbij we hebben genoten! Tijdens het Vredesconcert zongen het 

gemengd-, mannen- en kinderkoor van de Nieuw-Apostolische Kerk de sterren van de hemel. Ze 

werden daarbij soms begeleid door een orkest. Er was een gevarieerd liederenprogramma met 

"Vrede" als centraal thema waarbij muziek uit verschillende genres ten gehore werden gebracht 

om vrede te overdenken en te vieren. Ook was er een overdenking over vrede door de oud-

voorganger van de gemeente. 

Op de volgende youtube link kunt u nog een en ander terughoren en de overdenking terugzien: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ_9JlFPCWLTHc6zVaNyB_5m1V7hFQNbx 

Het was een mooie avond waarbij we hebben genoten! 

   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ_9JlFPCWLTHc6zVaNyB_5m1V7hFQNbx


Fabriek van de Democratie 
 

Datum:  22 t/m 25 september 

Tijd:    9.00-17.00 uur 

Plaats:  souterrain gemeentehuis, Marktplein 1, Apeldoorn 

Van 22 tot en met 25 september was de “Democratiefabriek” in het stadhuis aanwezig. Democratie is 
mensenwerk en moet geoefend worden. Dat kon in de democratiefabriek. Een mobiele 
tentoonstelling waarin kinderen, van 10 tot 18 jaar, op een speelse en uitdagende manier democratie 
“maken” met gereedschappen, machines en onderdelen. De volgende onderwerpen werden 
behandeld: Wat is democratie; Wie ben ik? Wie ben jij?; Vrijheid; Gelijkheid; Als democratie wordt 
afgeschaft….; Pesten, plagen en de zondebok; conflicten en macht. De gemeente Apeldoorn had de 
burgerzaal en het souterrain hiervoor ter beschikking gesteld, omdat zij het nut van deze 
democratiefabriek ten volle onderschreven. Zie voor informatie ook www.huisvandejeugd.nl   

De TV-ploeg van RTV Apeldoorn was aanwezig. Er waren kinderen in de leeftijd van 12/13 jaar.  Het 
bezoeken van de raadzaal was een groot succes.   

De democratiefabriek is georganiseerd (en gesubsidieerd) door Kerkplein7. 

Alle scholen waren geïnformeerd, ( voor de vakantie en na de vakantie) maar ze zagen geen ruimte in 
de lesuren om de expositie te bezoeken. Dat was erg jammer!    

  

 

 

 

  

http://www.huisvandejeugd.nl/


 

 

Gezamenlijke maaltijd 
 
Datum:   dinsdag 22 september 2015 
Tijd:    18.00 uur 
Plaats:    Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
 
Evenals vorig jaar werd er weer een heerlijk buffet aangeboden waarbij zowel vleesgerechten en 
vegetarische gerechten genuttigd. Aan de eettafel waren er weer mooie gesprekken. Elk jaar geniet 
deze activiteit weer grote belangstelling. En het eten was weer bijzonder lekker. 
 

 
  

http://www.apgen.nl/


 

 

Lezing Jan Terlouw ‘Vrede verbindt!’ 

 

Datum:   dinsdag 22 september 2015 
Tijd:    20.00 uur 
Plaats:    Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
 
De bekende oud-politicus en schrijver Jan Terlouw gaf een lezing houden over ‘Vrede verbindt’.  Het 
was een zeer inspirerende lezing die ook stof tot nadenken gaf.  
 
Er was een grote belangstelling voor de lezing. 
 
Na de lezing kan er onder genot van een hapje en drankje nog nagepraat worden. 
 
Er waren vele positieve geluiden te horen na afloop. Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

 



 

Dialoogavonden “Bijdragen aan jouw eigen vrede, én die van anderen” 
 

 
 
Datum:   22,23 en 24 september 2015 
Tijd:    19.30 uur 
Plaats:    buurthuis Ons Honk, Sperwerlaan 18, Apeldoorn 

 

Er was 1 tafel bij Zuiddoetsamen, 2 tafels bij Kemi-Ra en 2 tafels bij Don Bosco, waar ook een 

tiental jongeren  hebben deelgenomen. 

 

Conclusie: 

Wij als organisatoren van Bahai’í en Samenspraak mogen terugkijken op drie hele goede 

dialoogavonden.  

De eerste avond wellicht minder qua deelname, maar goed voor het proces om samen te werken. De 

beide volgende avonden waren perfecte uitwisselingen om in contact te zijn met nieuwe mensen en 

samen de verbinding aan te gaan over de belevenissen rondom vrede. Wij bedanken alle deelnemers 

en de gastgevers van Zuiddoetsamen, Kemi-Ra en Don Bosco.  

 

Aanbeveling: 

De dialoog –zoals we die inkleden op de manier van de Dag van de Dialoog-  is een vorm die 

bijzonder bijdraagt aan het kweken van de vaardigheid tot smeden van eenheid met gelijktijdig het 

acepteren en zelfs waarderen van verschillen in levensovertuigingen. Op het gebied van waarden van 

aaruit men leeft zijn de verschillen uiteindelijk heel klein en vinden de deelnemers vertrouwen in het 

naast elkaar bestaan van levensvisies.  

Het mag wat ons betreft een vast onderdeel van de Vredesweek zijn en zelfs ook ingezet worden als 

een actief participatief deel na bijvoorbeeld een inleiding (zoals die van Jan Terlouw bijvoorbeeld.)  

 

Namens de Bahai’í  en Samenspraak, 

Roelof Oudman, vz Samenspraak.  

De voorbereidingsgroep vanuit Bahá”i gemeenschap: Anneke en Klaas Schouten, Harriëtte Derks. 

Vanuit Samenspraak aangevuld met: Jacqueline Pol en Roelof Oudman 

  



 

 

Vrede in de Herberg 

 

Datum:   woensdag 23 september 2015 
Tijd:    15.00 uur 

Plaats:    De Herberg, Deventerstraat 40, Apeldoorn 
 
Hoewel er niet veel bezoekers waren was het een goede middag. Het plan is om het volgend jaar 
deze activiteit te organiseren.  
 

Gedicht 
De vrede is er voor altijd 

Hopelijk gaat het niet tot oorlogen leiden 

Over de hele wereld moet er vrede en veiligheid zijn 

Dat is dan heel erg fijn 

Overal moet er vrede zijn 

God houdt van iedereen 

Dat mag niemand vergeten. 

 

  



 

 

Gebedssamenkomst 

Datum:  23 september 

Tijd:    19.00-19.45 uur 

Plaats:  Hofstad kerk, Hofveld 52, Apeldoorn 

Er was gebedssamenkomst in het teken van de Vredesweek in de Hofstad o.l.v. Ds. Albert 

Roodenburg. Helaas hebben we geen impressie van deze samenkomst. 

 

 

Gedicht 

Ik hou van vrede echt heel erg veel, 

want oorlog is echt niet leuk, 

want mensen dood maken is echt niet normaal. 

Het moet echt vrede worden, 

Want oorlog moet gewoon niet bestaan, 

Want mensen moeten een goede toekomst hebben 

en als er oorlog is dan krijgen ze bijna nooit een goede toekomst. 

Sommige mensen wel en dat vind ik wel fijn, 

maar er bestaan ook kinderen op de wereld en die moeten ook lang leven. 

 

 

  



 

Filmavond 

Selma 

Datum: donderdag  24 september 

Tijd: 19.30 uur 

Plaats:            Drie Ranken,  Eglantierlaan 202, Apeldoorn 

Deze film focust zich op één van de meest inspirerende campagnes van Dr. Martin Luther King Jr., 
namelijk zijn strijd om stemrecht te garanderen voor iedereen. Kings rol in de Amerikaanse – en 
indirect ook wereldse – politieke en maatschappelijke geschiedenis is zo immens groot, dat het niet te 
doen lijkt zijn hele leven te verfilmen. Hoe groots zijn daden ook, de Martin Luther King die de acteur 
Oyelowo in ‘Selma’ neerzet, durft zijn momenten van zwakte te tonen. 

Centraal staan de vreedzame protestmarsen die King in 1965 organiseert van de steden Selma naar 
Montgomery,  in het door rassenscheiding verscheurde Alabama. Een jaar eerder werd de segregatie 
met de Civil Rights Act op papier officieel beëindigd. In de praktijk bleek er echter, vooral in het zuiden, 
maar weinig verandering te hebben plaatsgevonden. 

Voorafgaande aan deze mooie, ontroerende en stilmakende film werd het gedicht over vrede van Zoë 
van de Emmaschool voorgedragen.  

Vrede moet je hebben 

Je kan het ook nog geven 

Vrede zit in de wereld 

en die geeft het aan jou 

God houdt van iedereen 

en dat moet je niet vergeten. 

Daarna hebben we in een mooi gevulde zaal samen kunnen genieten van deze prachtige film. Onze 
Apeldoornse Vredesambassadeur, mevrouw Wendy Man, kreeg de gelegenheid een dankwoord uit te 
spreken. 

 

  



 

 

Bijwonen gebed en bekijken As Soena moskee 

 

Datum:   vrijdag 25 september 2015 

Tijd:    13.15 uur 
Plaats:    Moskee As Soena, Tenderlaan 8, Apeldoorn 
 

Het bezoek aan de Marokkaanse moskee verliep goed. Er was een mooie ontvangst. Eerst kon het 
middaggebed worden bijgewoond en daarna was er een rondleiding en een gesprek. 

 

 

 

 

Gedicht 
Vriend 

Ster 

Samen spelen 

Op school leuk 

Geen ruzie maken meer 

Samen spelen samen delen 

Altijd geluk 

 

  



 

 

Diverse activiteiten bij Don Bosco 

Datum:  25 september 2015 

Tijd:    15.00-18.00 uur, om 18.00 uur maaltijd 

Plaats:  Assel Don Bosco Centrum, Pomphuisweg 106, Assel 

Er werd om 15.00 uur gestart met het vertellen van een verhaal. Twee paters Salesianen 
vertelden over een gebeurtenis uit de 2e wereldoorlog in Assel. Twee jongemannen uit Irak 
vertelden over hun vlucht. Leidende vraag was, welke invloed hun ervaringen hebben (gehad) op 
de manier waarop zij tegen vrede aankijken. Deze verhalen werden leidend voor de 
kunstwerken. 
 
De verhalen zijn door Stefan Peters, een Apeldoornse beeldend kunstenaar,  met de gasten van deze 
middag verwerkt in 6 schilderijen. Door Fokke P. de Boer is een fotoreportage gemaakt. 
De middag werd beëindigd met een heerlijke Somalische maaltijd. 
 

De bijeenkomst bij Don Bosco was erg leuk. De schilderijen en een aantal foto’s zullen worden 
tentoongesteld in het gemeentehuis Apeldoorn.  Na de expositie worden 3 panelen aangeboden aan 
de dorpsraden van Kootwijk, Radio Kootwijk en Hoog Soeren. 1 schilderij zal in de Herberg komen te 
hangen en 2 schilderingen worden geplaatst op het terrein van Assel Don Bosco Centrum..  Er 
werden mooie verhalen verteld en er was een goede sfeer. 

 

  



 

Kindervoorstelling en Dag van Respect 

 

Datum:   vrijdag 25 september 2015 

Tijd:    15.30-17.00 uur 
Plaats:    Gemeentehuis, Marktplein 1, Apeldoorn 
 

De Dag van de Beleefdheid is een initiatief van Alona Svintsova van Stichting Happy World. Dit 
initiatief bestaat 10 jaar en daarom werd er in het kader van prettig samenleven deze middag van 
15.30 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Apeldoorn de Dag van Beleefdheid en Respect gevierd 
met kinderen van 8-12 jaar. Wethouder Blokhuis besteedde aandacht aan de 10 jarige enthousiaste 
manier waarop Alona Svintsova lessen in Respect en Beleefdheid gaf op basisscholen. 

De kindervoorstelling met Alona verliep anders dan verwacht. Het was mooi dat iedereen een 
zonnebloem kreeg. 

 

 

 

Gedicht 
Vrede 

De oorlog moet stoppen 

Niet slaan 

Maak vrede 

Samen spelen 

Voor altijd 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

Hemels Gezang 
 

Datum:  25 september 

Tijd:   20.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) 

Plaats:   Gebouw van de doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 

 

Elke laatste vrijdag van de maand is er een bijzondere muzikale bijeenkomst. 

Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge achter de piano zingen zij samen 

eenvoudige maar prachtige korte liederen (mantra's). 

De liederen waren in verschillende talen en kwamen vanuit verschillende culturen en religieuze 

tradities. Tussendoor waren er meditatieve stiltes. 

De avond met Hemels Gezang was een goede avond.  

  



 
 

 

 

Muzikale afsluiting van  de Vredesweek 
 

Datum:  26 september 

Tijd:   19.00 uur 

Plaats:   Vrij Evangelische Gemeente, Sprengenweg 15, Apeldoorn 

 

De volgende koren / muzikanten / solisten deden  mee: 

 

- Jeugdkoor (ca. 60 personen) van Veluws College, Walterbosch; dirigente en contactpersoon: 

Eveline  

 
- 4tunes jeugdkoor (voorheen Districts Jeugd Koor Harderwijk) (ca. 15 personen) van het 

Apostolisch Genootschap: dirigent: Bart Houtman , contactpersoon: Sylvia Coolen 

 
  



 

- Harpduo:  Sanne en Linde 

 

 
- Soliste (zang en evt. akoestische gitaar): Maira Huisman  

 
 

Het was een genot om naar te luisteren. Niet alles ging goed, maar er overheerst een mooi en 

positief gevoel. Er was voor een warm en gastvrij welkom gezorgd door mensen van de Vrije 

Evangelische Gemeente.  
 
  



 

 

Tischrededienst over de kerk als oefenplaats voor verbinding en 
vrede 
Datum:  27 september 

Tijd:   12.00-13.10 uur 

Plaats:   Lutherse kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn 

In navolging van de beroemde Tischrede-gesprekken die Maarten Luther voerde, hield de Lutherse 
Kerk van Apeldoorn op zondag 27 september van 12.00-13.10 een Tischrededienst in het kader van 
de Vredesweek.  Na de Voorbereiding en Intochtslied werd het Evangelie gelezen en was er een korte 
Tafeldienst (Avondmaal).  

Vervolgens ging Theo van Willigenburg in gesprek  met  Ambassadeur voor de Vrede Wendy Man en 
met diaken Theo van Driel over de vraag welke rol een kerk kan spelen om mensen te verbinden en 
wij-zij tegenstellingen te overbruggen.  

Er was helaas weinig belangstelling bij de Tischrededienst. Er was een gevoel dat er misschien teveel 
was gedaan in 1 dienst, waardoor alles niet goed tot zijn recht kwam. 

 

  



 

 

 

Bijwonen gebed Eyup Sultan moskee 
 

Datum:  27 september 

Tijd:   13.27 uur, daarna rondleiding of andere activiteit 

Plaats:   Eyup Sultan moskee, Sophialaan 36, Apeldoorn 

 

Na het middaggebed kon men de film over 50 jaar gastarbeiders zien. 

Gedicht 
Eerst was er vrede 

En dan gebeurde 

Het was oorlog de eerste 

Tussen ons land en een ander land 

Het was weer voorbij 

Maar toen gebeurde het weer 

Het was toen nog erger 

Er waren hitlers 

Nog meer tanken 

we redden het bijna maar nog niet 

maar we kregen hulp van andere landen 

en we haalden het 


