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donderdag 21 september

Voorwoord
De kracht van verbeelding

Heb jij dat zo nu en dan ook?
Dat gevoel van onmacht en hopeloosheid als je dag in dag uit met het onheil
en de onrust in de wereld wordt geconfronteerd. De media staan er vol mee.
Er is geen ontsnappen aan. De vrede op onze aarde lijkt zo meer dan ooit ver
te zoeken. Onverschilligheid ligt dan al gauw op de loer. Kan ik er wat aan
doen?
Het is daarom heel goed dat er zoiets als een Vredesweek bestaat. Niet om
de wereldvrede als bij toverslag te vestigen. Maar wel om je te realiseren
dat die vrede bij jou zelf begint. In hoe jij je ten opzichte van de mensen om
je heen opstelt en gedraagt. Of je verschillen uitmeet of juist verkleint. De
sleutel ligt hier in begrip en respect. Het gaat er niet alleen om dat je naar de
ander luistert maar vooral ook of je die wilt begrijpen. Elkaar leren kennen en
willen ontmoeten, daar draait het dan om. De Vredesweek wil in beleving en
verhalen jou hierbij verder op weg helpen en je inspireren. De onverschilligheid
voorbij.
Zo mag je dromen van een betere wereld waar mensen in vrede samen leven.
Waar de wil naar beter en anders overheerst. Dat is immers de kracht van de
verbeelding, het vredesthema van dit jaar. Dat voor wie wil niets onmogelijk is.

vrijdag 22 september

In dit programmaboekje is te zien dat er van 16 t/m 24 september een
grote variëteit aan activiteiten is gepland. Voor elck wat wils, zeggen
we dan. Het is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende
geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen. Op zichzelf al een klein
wonder.

zaterdag 23 september

Zo laat Apeldoorn zien dat het kan. In vrede samen leven.
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Harm Bruins Slot

Ambassadeur van de vrede voor Apeldoorn 2017
Email: vredesweekapeldoorn@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn

Opening Vredesweek
Datum zaterdag 16 september
Tijd
20.00 uur
Plaats Hofstadkerk
Er zal een viering zijn met diverse gezindten. Tijdens de viering zullen er
diverse getuigenissen (o.a. van vluchtelingen) en muzikale bijdrages zijn.
Op 16 september leiden Ds. Gerdina Loeve en diaken Theo van Driel de
openingsviering.
Georganiseerd door Apeldoorns Beraad van Kerken

Walk of Peace
Datum zondag 17 september
Tijd
13.30 uur
Plaats start bij “De Kus”, station Apeldoorn
Tijdens de Vredesweek zullen er op diverse plekken in Nederland een
“Walk of Peace” zijn. Zo ook in Apeldoorn.
Verbonden met elkaar, maar op verschillende plekken in het land laten
we zo zien wat vrede voor ons betekent en hoe de weg naar vrede eruit ziet.
Ieder met onze eigen beelden, onze eigen hoop, ieder verschillend, maar
samen op weg. Met als resultaat mooie ontmoetingen en zelfs duurzame
verbindingen tussen verschillende religieuze en seculiere groepen in de
buurt.
De Walk of Peace begint bij “De Kus” zal langs diverse monumenten en
gebedshuizen gaan. Er is een korte stop bij de Eyup Sultan moskee, waar
de Vredesvlag wordt opgehangen. We trekken langs de Herberg, waar
onze ambassadeur de aanwezigen toe zal spreken. Het eindpunt is de
Regentessekerk aan de Regentesselaan waar nog iets genuttigd kan
worden.
Georganiseerd door Apeldoorns Beraad van Kerken en de Herberg
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Bezoek de Ambassade van de Vrede
van Apeldoorn
Datum maandag 18 september
woensdag 20 september
vrijdag 22 september
Tijd
9.00 - 12.30 uur
Plaats De Herberg, Deventerstraat 40
Tijdens de Vredesweek 2017 zal ‘de Herberg’ - Deventerstraat 40 te
Apeldoorn - dienen als “Ambassade van de Vrede”.
Het Ambassade personeel zal gevormd worden door bestuur,
medewerkers en stagelopers van Stichting Samenspraak Apeldoorn.
De Ambassade is open voor geïnteresseerden met een vraag,
organisatoren van de vredes-evenementen en gewoon ook voor
iedereen die graag eens een kijkje wil nemen op de Ambassade van
de Vrede.

Verhalen over vrede
Datum maandag 18 september
Tijd
15.30-17.00 uur
15.00 uur inloop,
Plaats Kinderclub “De Sleutel”, Eksterweg 71
(Gebouw Mudanthe)
De Sleutel heeft op twee locaties in Apeldoorn een kinderclub voor
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Wekelijks vertellen we daar een
ander verhaal en maken een mooie verwerking. Deze keer staat het
thema Vrede centraal. Tijdens elke laatste bijeenkomst van de maand
worden kinderen en ouders uitgedaagd om samen te spelen.
De Sleutel is een initiatief en pioniersplek van de Protestantse kerken
en valt onder verantwoording van Kerkplein7.
Georganiseerd door de kinderclub “De Sleutel” www.sleutel-apeldoorn.nl

Vredesconcert

Tot het werk van Stichting Samenspraak behoort de bevordering van
ontmoeting tussen mensen. En met ontmoeten gaat het niet om
gewoon ‘elkaar ergens tegenkomen’, maar ook contact maken met
elkaar en een goed gesprek voeren. Zoals bijvoorbeeld bij de activiteit
op woensdagavond in de Drie Ranken. Doordat in een dialoog
iedereen naar elkaar luistert, en ook iedereen naar jou luistert als jij
jouw verhaal vertelt, groeit de waardering voor elkaar en smelten
mogelijke vooroordelen als sneeuw voor de zon.

Datum maandag 18 september
Tijd
19.00-19.45 uur
Plaats Nieuw-Apostolische Kerk, De Ruyterstraat 7

Georganiseerd door Stichting Samenspraak

Georganiseerd door Nieuw-Apostolische Kerk
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Koor en orkest van de Nieuw-Apostolische Kerk in Apeldoorn 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.

Vredesweek 2017 Apeldoorn 7

Inspiratiebijeenkomst
Datum maandag 18 september
Tijd
20.15-22.00 uur
(zaal open vanaf 19.45 uur voor koffie)
Plaats Regentessekerk, Regentesselaan 14
Kosten Vrijwillige bijdrage
Tijdens Inspiratiebijeenkomst, gaan we op zoek naar plaatsen van
hoop naar Israël, Schotland en Amsterdam.
Wij ontvangen gasten uit gemeenschappen waar aan vrede en
gerechtigheid wordt gewerkt.
Uit Israël:
Neve Shalom / Wahat al Salam, een dorp waar Arabieren en Israëliërs
samenwonen en kinderen vredesonderwijs krijgen.
Uit Schotland:
waar op een eiland voor de westkust de maatschappelijk betrokken
en oecumenische gemeenschap van Iona te vinden is.
Uit Amsterdam:
waar in het Jeanette Noëllhuis vredewerkers en mensen zonder
papieren samenwonen en werken aan gerechtigheid.
U hoort hun verhalen en kunt met hen in gesprek gaan, zodat het
ook u kan inspireren.
Georganiseerd door de Oecumenische Basisgemeente, Doopsgezinde
gemeente en Regentessekerk
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Vertelling in De Verwondering:
Abraham, vader van drie godsdiensten
Datum dinsdag 19 september (voor 18+)
Tijd
19:30 - 21:30 uur,
19:15 inloop met koffie/thee
Plaats Huis van Verhalen, Koninginnelaan 3/5
achter de Grote Kerk aan de Loolaan
Kosten Vrijwillige bijdrage
Het verhaal “Abraham, vader van drie godsdiensten” richt zich juist op de
overeenkomsten. Herkenning brengt vrede dichterbij!
Bij De Verwondering vertellen wij verhalen met eenvoudig
beeldmateriaal. Vervolgens verwonderen we ons met elkaar over wat is
verteld aan de hand van een aantal filosofische vragen. Om daarna onze
creatieve verbeelding te gebruiken.
Luisteren, stilte en verbeelding staan centraal en sluiten dus naadloos aan
bij het thema van de Vredesweek: ‘De kracht van de verbeelding’
Opgave en afstemming via de.verwondering.apeldoorn@gmail.com
Sluitingsdatum 15 september
Naast de bovenstaande mogelijkheden voor deelname kan er ook een
afspraak worden gemaakt voor deze vertelling met een schoolklas of
een andere groep op dinsdag 19 september overdag en woensdag 20
september in de ochtend en avond. Tijdsduur; 1,5 á 2 uur
Georganiseerd door De Verwondering www.verwondering-apeldoorn.nl
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Gezamenlijke maaltijd
Datum dinsdag 19 september
Tijd
18.00 uur
Plaats gebouw van Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten Vrijwillige bijdrage
Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com) (max. 75 pers.)
Dit jaar wordt u een eenvoudige, smakelijke vegetarische maaltijd
aangeboden. Aan de eettafel kunnen er hopelijk ook mooie gesprekken
plaatsvinden. Na de maaltijd kan men om 20.00 uur ook genieten van
College Tour met Ilco van der Linde!
Georganiseerd door Apostolisch Genootschap

College Tour
Datum dinsdag 19 september
Tijd
20.00 uur
Plaats gebouw van Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten Vrijwillige bijdrage gevraagd (richtbedrag 5 euro)
Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com)
Een inspirerende College Tour met Ilco van der Linde: Initiatiefnemer
van Bevrijdingsfestivals in Nederland, mede-oprichter wereldwijde
organisatie MasterPeace, initiatiefnemer Respect beweging,
dance4life, ooit jongste gemeenteraadslid, kandidaatlid Tweede Kamer,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau etc.
De College Tour heeft enkele muzikale intermezzo’s.
Georganiseerd door stichting Peace is The Way
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Samen stil staan bij vrede
Datum woensdag 20 september
Tijd
10.30 - 11.15 uur, 9:30 inloop met koffie/thee
Plaats ‘de Verbinding’, ontmoetingsplek Leger des Heils, 		
Hofveld 21-23
Mensen met veel verschillende nationaliteiten en overtuigingen
moeten met elkaar leren leven. De tegenstellingen zijn soms groot
en worden door populistische groeperingen verder aangewakkerd.
Elke morgen komen mensen met heel verschillende achtergronden
en overtuigingen in de Verbinding bij het Leger des Heils. Al zijn de
verschillen tussen mensen groot, we willen samen nadenken over
wat ons verbindt, wat we gemeen hebben en wat alle, mensen
dierbaar is: Vrede.

Vertelling in De Verwondering:

Abraham, vader van drie godsdiensten
Datum woensdag 20 september (voor jong en oud samen)
Tijd
14:45 - 16:30 uur
14:30 inloop met koffie/thee/limonade,
Plaats Huis van Verhalen, Koninginnelaan 3/5
Kosten Vrijwillige bijdrage
zie programma op pagina 10
Georganiseerd door De Verwondering www.verwondering-apeldoorn.nl
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Lezing en workshop: De kunst van Samen Leven

Vredesdienst

Datum woensdag 20 september
Tijd
19.30 uur
Plaats De Drie Ranken, Eglantierlaan 202

Datum woensdag 20 september
Tijd
20.00 - 21.00 uur
Plaats Nieuw-Apostolische Kerk, De Ruyterstraat 7

Lezing met aansluitend een Workshop: Onze Kracht van Verbeelding
inzetten voor de kunst van Samen Leven.

U bent van harte welkom bij de reguliere weekdienst van de NieuwApostolische Kerk. Vaste onderdelen van de kerkdienst bestaan uit
woord (prediking) en sacrament. Als grondslag voor de prediking wordt
een tekstwoord uit de Bijbel gebruikt.

Samenspraak presenteerde zich in februari 2017 ook bij het
evenement: “De Maten in Geuren en Kleuren”. Daar sprak Professor
Herman Noordegraaf over ‘de Kunst van Samen Leven’. Hij noemt dat
“Convivialiteit”. Zijn voorbeeld van deze kunst ontleende hij aan de
Spaanse samenleving, van na de invasies door de Moren, door Joodse
vluchtelingen en Protestanten. De geestelijk leiders werkten samen bij
het vinden van een samenleving waarin de verschillen gerespecteerd
werden; niemand behoorde uitgesloten te worden.
Dat was een zeer vreedzame uitnodiging aan ons allen. In het licht
van de Vredesweek, met haar thema: “Kracht van verbeelding”, zal
professor Noordegraaf ons opnieuw meenemen in een lezing. Hoe
kunnen wij onze “Verbeeldingskracht” werkzaam laten worden aan het
‘veroveren’ van alle harten voor de Kunst van het Samen leven?

Dit tekstwoord zal in alle kerkdiensten over de gehele wereld worden
gebruikt.
Tijdens de kerkdienst op woensdagavond zal het sacrament van het
Heilig Avondmaal worden gevierd. Zoals bij iedere kerkdienst zullen het
orkest en het gemengd koor de kerkdienst muzikaal gezien omlijsten.
De kerkdienst op woensdag 20 september zal in het teken staan
van vrede. Sinds enkele jaren schenkt de Nieuw-Apostolische Kerk
Internationaal (NAKI) aandacht aan de Wereldgebedsdag voor de
Vrede.

In de workshop naar aanleiding van de lezing - geleid door
Roelof Oudman- verkent u als deelnemer samen met anderen uw
eigen kracht van verbeelding tot realisatie van de uitdaging die
Prof. Noordegraaf ons schildert.

Als basis voor de kerkdienst op 20 september 2017 zal het volgende
tekstwoord uit de Bijbel worden gebruikt: “…dat vrede heerst binnen
je muren en rust in je vesting.’ Om mijn verwanten en vrienden zeg ik:
‘Vrede zij in jou.’ Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het
goede.” (NBV Psalmen 22:7-9).

Georganiseerd door Stichting Samenspraak

Georganiseerd door Nieuw-Apostolische Kerk
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Internationale Dag van de Vrede:
De kracht van verbeelding in de Herberg
Datum donderdag 21 september
Tijd
14.00 - 16.00 uur
Plaats De Herberg, Deventerstraat 40
Bezoekers van buiten en binnen de Herberg gaan met elkaar in gesprek
over hun droom van vrede. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om
hun droom creatief te verbeelden.
Gespreksleiding: Theo van Driel, voorzitter van de Herberg
Georganiseerd door De Herberg

Middaggebed Eyup Sultan moskee
Datum vrijdag 22 september
Tijd
13.29 uur (graag 13.15 uur aanwezig zijn)
Plaats Moskee Eyup Sultan, Sofialaan 36
Er is gelegenheid tot het bijwonen van het middaggebed in de Eyup
Sultan moskee.
Georganiseerd door Moskee Eyup Sultan

Verhalen over Vrede
Datum vrijdag 22 september
Tijd
15.00 - 17.00 uur, 14.30 uur inloop
Plaats Kinderclub “De Sleutel”,
De Groene Hoven, Koninginnelaan 280
Zie programma op pagina 7
Georganiseerd door Kinderclub “De Sleutel”

www.sleutel-apeldoorn.nl
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Afsluiting: Terugblik op Vredesweek
Datum zaterdag 23 september
Tijd
19.00 - 20.00 uur
Plaats Gigant, Nieuwstraat 377
Op een speelse wijze wordt teruggeblikt op de Vredesweek 2017.
Er zullen presentaties en optredens zijn die iets weergeven van
afgelopen week. Dit wordt afgewisseld met gedichten, korte
toespraakjes en muzikale bijdragen.
Georganiseerd door Apeldoorns Beraad van Kerken

Vrede door humor en hoop
Datum
Tijd
Plaats
Kosten

zondag 24 september
12.00 uur
Lutherse kerk, Prof. Röntgenstraat 9-11
Kleine bijdrage voor de broodjes

Pieter Oussoren over het geweldloze verzet vanuit de kerk dat in 1989
de Muur liet vallen. “We hadden met alles rekening gehouden, behalve
met kaarsen en kerkdiensten.”
Het zijn de beroemd geworden woorden van een hoge Stasi-officier,
zoals opgetekend door de Oostduitse schrijver Erich Loest in zijn
roman Nikolaikirche. Leipzig was de stad waar de Vredesvespers in
de Nikolaikirche van Pfarrer Christian Führer (1943-2014) uiteindelijk
leidden tot de massademonstraties die de opmaat vormden voor de
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val van de Berlijnse muur. Eind september verschijnt de door Pieter
Oussoren verzorgde Nederlandse vertaling van Führer’s mémoires
Wir sind dabei gewesen onder de titel Geloof doet een Muur vallen.
Mémoires van de Wende-dominee.
Tijdens een Tischredegesprek op 24 september 12.00 in de Lutherse
Kerk komt ds Oussoren vertellen over de ‘vredeslessen’ die Christian
Führer ons leert:
1. Humor is sterker dan geweld.
2. Er bestaan geen grenzen tussen mensen.
3. Volg altijd de weg van Jezus, want het is de weg die telt,
niet het resultaat.
We gaan onder genot van een broodje en een drankje in gesprek
met Pieter Oussoren en horen de verrassende verhalen van Christian
Führer.
Georganiseerd door Lutherse kerk

Middaggebed en Rondleiding in de
Marokkaanse Moskee
Datum zondag 24 september
Tijd
13.28 (graag 13.15 uur aanwezig zijn)
Plaats Moskee As Soena, Tenderlaan 8
Na het korte middaggebed wordt er een rondleiding gegeven door de
As Soena Moskee.
Georganiseerd door Moskee As Soena
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vormgeving: rupal@whitepoint.nl

