Vredesweek 2015
19 t/m 27 september Apeldoorn

Overzicht activiteiten
Opening Vredesweek

zaterdag 19 september om 19.00 uur

Dienst met Tom Mikkers

Dialoogavond

Inspiratiebijeenkomst

Filmavond

Vlag ophangen bij Turkse moskee

Dialoogavond

Fabriek van de Democratie

Bijwonen gebed en bekijken

zondag 20 september om 10:00 uur
zondag 20 september om 19.30 uur
zondag 20 september om 14.00 uur

21 t/m 25 september 9.00-17.00 uur

Vredesconcert

woensdag 23 september om 19.30 uur
donderdag 24 september om 19.30 uur

donderdag 24 september om 19.30 uur
vrijdag 25 september om 13.15 uur

Diverse activiteiten bij Don Bosco

maandag 21 september om 19.00 uur

vrijdag 25 september 15.00-18.00

Gezamenlijke maaltijd

Kindervoorstelling

Lezing door Jan Terlouw

Hemels Gezang

Dialoogavond

Muzikale afsluiting

Vrede in de Herberg

Tischrededienst

Gebedssamenkomst

Bijwonen gebed Eyup Sultan moskee

dinsdag 22 september om 18.00 uur
dinsdag 22 september om 20.00 uur
dinsdag 22 september om 19.30 uur
woensdag 23 september om 15.00 uur

woensdag 23 september om 19.00 uur

vrijdag 25 september om 15.30

vrijdag 25 september inloop vanaf 19:45 uur
zaterdag 26 september om 19.00 uur

zondag 27 september om 12.00 uur

zondag 27 september om 13.27 uur

Voorwoord
Ook dit jaar hebben wij het genoegen gehad om met vele anderen de Vredesweek te organiseren.
De Vredesweek wordt gehouden van 19 t/m 27 september. De Vredesweek is bedoeld om met
elkaar stil te staan bij vrede. Geen vrede ver weg, maar vrede dicht bij huis. Indien we niet in
staat zijn om in Apeldoorn in vrede met elkaar te leven, dan kunnen we ook weinig verwachten
van oplossingen voor grotere conflicten. De organisatie van de Vredesweek toont aan dat
samenwerking tussen vele verschillende levensbeschouwingen en groeperingen mogelijk is.
Vooral in deze tijd kunnen we daar trots op zijn. Blijft de taak om dit na de Vredesweek zo te
houden. Zoals elk jaar wordt de Vredesweek georganiseerd rond de Internationale Dag van de
Vrede (21 september).
Als plaatselijke groep hebben we dit jaar besloten het landelijk thema voor de Vredesweek te
volgen: ‘Vrede verbindt!’.
Mevrouw Wendy Man is deze week Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn. De Ambassade
zetelt in de Herberg.
De officiële start van de Vredesweek in Apeldoorn is op zaterdag 19 september in de Hofstad
kerk, waarna we naar het Zuiderpark wandelen en onderweg op uiteenlopende plaatsen stil
zullen staan bij het onderwerp: “Vrede verbindt”. We sluiten de week af op zaterdag 26 september
met muziek in de kerk van de Vrij Evangelische Gemeente. Tijdens de week hebben diverse
geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen hun eigen inbreng d.m.v. samenkomsten,
lezingen, maaltijden, culturele activiteiten of anderszins. Van 21 tot en met 25 september staat de
Fabriek van de Democratie in het Stadhuis.
Namens de Kerngroep Vredesweek Apeldoorn wens ik u leerzame en mooie ervaringen te mogen
beleven.
Eddy Anneveldt,
Voorzitter Kerngroep Vredesweek Apeldoorn
Email: vredesweekapeldoorn@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn

Opening
Vredesweek
Apeldoorn-Zuid verbindt
Datum
Tijd
Plaats

zaterdag 19 september
19.00 uur
Hofstad kerk, Hofveld 52, Apeldoorn;
daarna wandelen naar Zuiderpark

Na een korte opening in de Hofstad kerk, houden we een
vredeswandeling door een gedeelte van Apeldoorn-Zuid. Alle plaatsen
waar gestopt wordt, hebben iets met verbinden gemeen. De Hofstad
heeft verschillende geloofsgenootschappen met elkaar verbonden.
Mudanthe verbindt met behulp van muziek vele culturen met elkaar.
Sant’Egidio verbindt geloofsgenoten om samen mee te helpen de
noden van anderen te verlichten. Zuid doet Samen wil buurten aan
elkaar verbinden. Het prachtige werk dat door velen wordt verricht
zal vanavond extra aandacht krijgen, 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 wordt in opdracht van de Kerngroep Vredesweek
Apeldoorn (KVA) georganiseerd door Stichting Ontmoeten de Maten
(SOM) in samenwerking met JOKER, JOngeren en KERk.
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Dienst: thema ‘Vrede’ met Tom Mikkers
Datum
Tijd
Plaats

zondag 20 september
10.00 uur
Regentessekerk, Regentesselaan 14, Apeldoorn

Kerkdienst, met als voorganger Tom Mikkers (predikant en tevens
algemeen secretaris van de landelijke Remonstranten). Vanzelfsprekend
zijn leden van alle andere kerken hierbij welkom.

Inspiratiebijeenkomst ‘Geweldloze strategieën in

tijden van terreur’
Datum
Tijd
Plaats

zondag 20 september
19.30 uur
Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

Op de eerste zondag van de Vredesweek organiseren wij de
inspiratiebijeenkomst “Geweldloze strategieën in tijden van terreur”.
In een open sfeer gaan we met elkaar in gesprek over de vraag wat
geweldloosheid anno 2015 kan inbrengen tegen gewelddadige terreur.
Het gangbare antwoord is militair geweld en repressie. Maar dat kan toch
niet alles zijn? Antwoorden vanuit een geweldloos perspectief zullen
lastig te geven en meerduidig zijn. Er zijn gastsprekers van de Christian
Peacemaker Teams (CPT) * en (waarschijnlijk) iemand van De Expeditie**.
Beide houden zich dagelijks bezig met het creëren van geweldloze
oplossingen in gewelddadige situaties.
Georganiseerd door Doopsgezinde Gemeente, Regentessekerk en
Oecumenische Basisgemeente. Contact:: André Maris, t: 055-3666908
* Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie van doopsgezinde
oorsprong, die zich inzet voor de vrede. Vrijwilligers zijn op geweldloze wijze actief als internationale
waarnemers en bemiddelaars in conflicten in onder andere, Canada, Colombia,
Noord Irak, Hebron en de zuidelijke Westbank.
** De Expeditie werkt aan van geweldloze verandering met trainingen, cursussen, lezingen,
het begeleiden van groepen in tijden van spanning en conflictbemiddeling. De kwaliteit van de
samenleving en ruimte voor innerlijke ontplooiing staat centraal. De vrijwilligers besteden veel
tijd aan de relatie tussen de overlevenden van Srebrenica en de Nederlandse samenleving.
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Vlag ophangen bij Turkse moskee
Datum
Tijd
Plaats

zondag 20 september
14.00 uur (gebedstijd 13.30 uur)
Eyup Sultan moskee, Sophialaan 36, Apeldoorn

Na het middaggebed zal de voorzitter van het Apeldoorns Beraad
van Kerken aanwezig zijn in de Turkse Eyup Sultan Moskee om de
vredesvlag op te hangen.

Fabriek van de Democratie
Datum
Tijd
Plaats

21 t/m 25 september
9.00-17.00 uur
souterrain gemeentehuis, Marktplein 1, Apeldoorn

Van 21 tot en met 25 september is de “Democratiefabriek” in het
stadhuis aanwezig.
Democratie is mensenwerk en moet geoefend worden. Dat kan 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 worden 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 heeft de burgerzaal en het souterrain hiervoor
ter beschikking gesteld, omdat zij het nut van deze democratiefabriek ten
volle onderschrijven.
Zie voor informatie www.huisvandejeugd.nl
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Vredesconcert
Datum
Tijd
Plaats

maandag 21 september
19.00-19.45 uur
Nieuw-Apostolische Kerk, De Ruyterstraat 7, Apeldoorn

Vredesconcert : het gemengd-, mannen- en kinderkoor en het
orkest van de Nieuw-Apostolische Kerk verzorgen een gevarieerd
liederenprogramma met “Vrede” als centraal thema waarbij muziek
uit verschillende genres ten gehore zal worden gebracht om vrede te
overdenken en te vieren.

Gezamenlijke maaltijd
Datum
Tijd
Plaats

dinsdag 22 september
18.00 uur
Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801, Apeldoorn

Evenals vorig jaar wordt u weer een heerlijk buffet aangeboden waarbij
u zowel vleesgerechten en vegetarische gerechten kunt nuttigen.
Aan de eettafel kunnen er hopelijk ook mooie gesprekken plaatsvinden.
Na de maaltijd kan men om 20.00 uur ook genieten van een lezing van
Jan Terlouw over ‘Vrede verbindt!’.
Opgeven bij Erwin van der Bij (max. 75 personen)
T: 055-5431841 of E: evdbij001@hotmail.com
Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken
Georganiseerd door Het Apostolisch Genootschap
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Lezing Jan Terlouw ‘Vrede verbindt!’
Datum
Tijd
Plaats

dinsdag 22 september
20.00 uur
Het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801, Apeldoorn

De bekende oud-politicus en schrijver Jan Terlouw zal een lezing
houden over ‘Vrede verbindt’. Ook vorig jaar gaf hij een lezing in
de Vredesweek die als zeer inspirerend werd ervaren en die vele zeer
positieve reacties opleverde. Het belooft een mooie avond te worden.
Er is gelegenheid om na de lezing vragen te stellen.
Na de lezing kan er onder genot van een hapje en drankje nog nagepraat
worden. Voorafgaand aan deze lezing is er ook in het gebouw van Het
Apostolisch Genootschap een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur.
Opgeven bij Erwin van der Bij
T: 055-5431841 of E: evdbij001@hotmail.com
Vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken
Georganiseerd door Stichting Peace Is The Way
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Dialoogavond “Bijdragen aan jouw eigen vrede,

én die van anderen”
Datum
Tijd
Plaats

dinsdag 22 september
19.30 uur
buurthuis Ons Honk, Sperwerlaan 18, Apeldoorn

Elke avond zijn er twee dialoogtafels, geschikt voor 7 deelnemers en 1
gespreksleider beschikbaar.
Vredesdialoog onder het motto : Vrede Verbindt! Het thema voor deze
dialoog is: “Bijdragen aan jouw eigen vrede, én die van anderen”.
werken aan vrede, vanuit respect voor elkaars levensovertuiging.
U bent van harte welkom op deze dialoogavonden waarin we met
elkaar delen hoe de vrede bevorderd kan worden als mensen elkaars
levensovertuiging leren kennen en respecteren zodat er verbondenheid
en wederzijds vertrouwen ontstaat. De Bahá’í-Gemeenschap van
Apeldoorn presenteert deze dialoog vanuit inspiratie door een brief
van haar wereldbestuur aan alle leiders van levensovertuigingen in de
hele wereld. Daarin werd opgeroepen samen aan vrede te werken door
alle mogelijke vooroordelen jegens elkaar te verminderen of weg te
nemen. Na afloop van de dialoogavond kunnen deelnemers desgewenst
een gratis kopie van deze brief meenemen om thuis te lezen en het
dialooggesprek nog eens te overdenken. De gesprekken vangen alle drie
aan om 19.30 uur en duren ongeveer 2 uur (inclusief pauze). Aanmelden
kan door een bezoekje aan www.apeldoornindialoog.nl. Van Harte
Welkom!
De voorbereidingsgroep vanuit Bahá”i gemeenschap; Anneke en Klaas
Schouten, Harriëtte Derks.
Vanuit Samenspraak aangevuld met: Jacqueline Pol en Roelof Oudman.
PS: De organisatoren doen een oproep aan alle jongeren om vooral ook
deel te nemen aan deze dialoog. De vrede tussen levensbeschouwingen is
meer dan ooit nodig voor een toekomst van de wereld!
Georganiseerd door Stichting Samenspraak en de Bahá”i gemeenschap
en Zuid doet samen is de gastgever
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Vrede in de Herberg
Datum
Tijd
Plaats

woensdag 23 september
15.00 uur
De Herberg, Deventerstraat 40, Apeldoorn

Er zal samen met de bezoekers van De Herberg een activiteit worden
gedaan die in teken van ‘Vrede verbindt’ zal staan.
Georganiseerd door ABvK

Gebedssamenkomst
Datum
Tijd
Plaats

woensdag 23 september
19.00-19.45 uur
Hofstad kerk, Hofveld 52, Apeldoorn

De gebedssamenkomst in het teken van de Vredesweek in de Hofstad
o.l.v. Ds. Albert Roodenburg.
Contact T: 055 – 3015691, E: ar.roodenburg@dehofstadapeldoorn.nl

Dialoogavond “Bijdragen aan jouw eigen vrede,

én die van anderen”
Datum
Tijd
Plaats

woensdag 23 september
19.30 uur
3e etage, GGNet-gebouw, Stationsstraat 47, Apeldoorn

Georganiseerd door Stichting Samenspraak en de Bahá”i gemeenschap
en Kemi-Ra is de gastgever. Zie ook beschrijving 22 september.
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Filmavond Selma
Datum
Tijd
Plaats

donderdag 24 september
19.30 uur
Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn

Deze film focust zich op één van de meest inspirerende campagnes van
Dr. Martin Luther King Jr.: de strijd om stemrecht voor iedereen. In 1964
was met de Civil Rights Act de seggregatie op papier beëindigd, maar
in de praktijk bleek er, vooral in het zuiden, maar weinig te veranderen.
King organiseert vreedzame protestmarsen in het door rassenscheiding
verscheurde Alabama. Selma toont de grootse daden van King, maar ook
zijn momenten van zwakte.
Contact: Wilma van der Voort T: 055 5403960, E: VONC@3Ranken.nl
Kosten € 2,50 (vrijwillige bijdrage).

Dialoogavond “Bijdragen aan jouw eigen vrede,

én die van anderen”
Datum
Tijd
Plaats

donderdag 24 september
19.30 uur
Centrum Don Bosco Apeldoorn, Sluisoordlaan 200, Apeldoorn

Georganiseerd door Stichting Samenspraak en de Bahá”i gemeenschap
en Don Bosco is de gastgever. Zie ook beschrijving 22 september.

Bijwonen gebed en bekijken As Soena moskee
Datum
Tijd
Plaats

vrijdag 25 september
13.15 uur (Graag vanaf 13.15 uur aanwezig zijn!)
Moskee As Soena, Tenderlaan 8, Apeldoorn

Er zal gelegenheid zijn om vanaf 13.28 uur het middaggebed bij te wonen
in de Moskee, en daarna te bekijken en vragen te stellen.
Georganiseerd door Moskee As Soenna
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Diverse activiteiten bij Don Bosco
Datum
Tijd
Plaats

vrijdag 25 september
15.00-18.00 uur, om 18.00 uur maaltijd
Assel Don Bosco Centrum, Pomphuisweg 106, Assel

Één van de paters Salesianen vertelt een verhaal over een gebeurtenis uit
de 2e wereldoorlog en een vluchteling over een situatie in het gebied
waar vandaan hij/zij gevlucht is. Welke invloed hebben hun ervaringen
(gehad) op de manier waarop zij tegen vrede aankijken? De verhalen
worden leidend voor kunstwerken.
Vanaf 16.00 uur maken de gasten schilderingen met de Apeldoornse
kunstenaar Stefan Peters (www.penpaints.nl). Hierbij wordt de
verbinding gelegd met de verhalen.
Om 18.00 uur beëindigen we de middag met een maaltijd.
Meer informatie en programma op www.asseldonboscocentrum.nl.

Kindervoorstelling en Dag van Respect
Datum
Tijd
Plaats

vrijdag 25 september
15.30-17.00 uur
Gemeentehuis, Marktplein 1, Apeldoorn

De Dag van de Beleefdheid en Respect, een initiatief van Alona Svintsova
van Stichting Happy World, bestaat 25 september 10 jaar. We vieren
dit met kinderen van 8-12 jaar. Met toneel, spelletjes en muziek beleven
kinderen de beginselen van beleefdheid en respect op ludieke en speelse
wijze.
Wethouder Blokhuis besteed aandacht aan de enthousiaste manier
waarop Alona Svintsova al tien jaar lessen in Respect en Beleefdheid
geeft op basisscholen.
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Hemels Gezang
Datum
Tijd
Plaats

vrijdag 25 september
20.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
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 we samen eenvoudige maar prachtige
korte liederen (mantra’s). De liederen zijn in verschillende talen en
komen vanuit verschillende culturen en religieuze tradities. Door de
gezangen vele malen te herhalen werken ze als “balsem voor de ziel”.
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.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Georganiseerd door Frits Feldbrugge en Yvonne Scheepsma.

Muzikale afsluiting van de Vredesweek
Datum
Tijd
Plaats

zaterdag 26 september
19.00 uur
Vrij Evangelische Gemeente, Sprengenweg 15, Apeldoorn

Er zullen diverse muzikale verrassingen zijn deze avond. Er zal zang zijn
van jongerenkoren en een harpduo van Markant. Verder verklappen we
nog niets, maar het belooft een sprankelende avond te worden.
We zullen geleidelijk steeds meer onthullen op de Facebook pagina:
http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn
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Hemels
Gezang

Tischrededienst over de kerk als oefenplaats voor
verbinding en vrede
Datum
Tijd
Plaats

zondag 27 september
12.00-13.10 uur
Lutherse kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn

In navolging van de beroemde Tischrede-gesprekken die Maarten Luther
voerde, houdt 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 wordt het Evangelie gelezen en is er
een korte Tafeldienst (Avondmaal).
Vervolgens gaat 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. Een kerkelijke gemeente
bestaat uit mensen die elkaar niet hebben uitgezocht maar die toch een
gemeenschap vormen. Welke rol kan inloophuis De Herberg spelen om
van de kerk als ‘oefenplaats van kwetsbare ontmoeting’ verder vorm te
geven.
Ds. Pieter Oussoren sluit af met een minipreek over de in dit kader
actuele Evangelietekst voor deze zondag (Marcus 9,38-50).
Toegang vrij (collecte).

Bijwonen gebed Eyup Sultan moskee
Datum
Tijd
Plaats

zondag 27 september
13.27 uur, daarna rondleiding of andere activiteit
Eyup Sultan moskee, Sophialaan 36, Apeldoorn

Na het middaggebed zal er een rondleiding plaatsvinden in de moskee of
een andere activiteit.
Georganiseerd door de Eyup Sultan moskee.
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