Ook dit jaar wordt in Apeldoorn de Vredesweek georganiseerd.
De werkgroep Vredesweek Apeldoorn heeft besloten het landelijk thema voor de
Vredesweek te volgen:

Vrede verbindt verschil
Door de algemene maatregelen i.v.m. de Covid-19-pandemie zullen de activiteiten in
de Vredesweek beperkt zijn of in een andere – digitale – vorm worden aangeboden.
Op onze website vindt u uitgebreide informatie.
Meer informatie op www.vredesweekapeldoorn.nl
Facebookpagina: http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn

Overzicht activiteiten
Voorwoord

maandag 21 september

Inspiratiebijeenkomst

woensdag 23 september

Lezing door de heer Zia Reyhani
Filmavond

donderdag 24 september

Lezing bij Odd Fellows

vrijdag 25 september

Gebed voor de vrede

Online playlist

Videoketting

Ansichtkaart download

Om door te sturen

Voorwoord
Sinds de Tweede Wereldoorlog leven wij in Nederland in vrede en vrijheid. Daardoor lijkt
‘vrede’ net zo vanzelfsprekend geworden als een goede gezondheid: je staat er niet bij stil tot
het moment dat je ziek wordt, of een naaste van je ernstig ziek is.
In 2020 heeft de Covid-pandemie gemaakt dat de hele wereld zich bewust moest worden hoe
kostbaar goede gezondheid is, ook letterlijk kostbaar. Samen zijn we nu verantwoordelijk voor
het behoud van die gezondheid door de maatregelen te respecteren die virusbesmettingen
inperken. We voelen ons minder veilig. Maar wat een geluk dat wij leven in Nederland, waar de
gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is. In heel veel landen hebben arme mensen geen
kans om in een ziekenhuis te worden opgenomen. In heel veel landen betekent ‘lock-down’
geen werk, geen geld en sterven van de honger, of toch maar gaan werken met het risico te
bezwijken aan Covid-19 of het virus door te geven aan je naasten.
“In vrede met elkaar leven” krijgt een nieuwe betekenis. Plotseling komen ook verschillen
in onze eigen samenleving scherper in beeld. Er is een nieuwe tweedeling ontstaan: er zijn
‘kwetsbare mensen’ (ouderen en mensen met ziekte of beperking) met wie ‘de anderen’
rekening moeten houden. Sterke en gezonde (jongere) mensen nemen maatregelen om die
zwakkeren te beschermen. Dat noemen we solidariteit. Maar hoe schrijnend hebben wij het
bezoek-verbod in instellingen en verpleeghuizen ervaren. Daardoor werd duidelijk dat niet
gevraagd werd: “wat wil je dat ik voor je doe?” – de maatregelen werden gewoon genomen.
Verschillen worden groter door niet genoeg te luisteren naar elkaar. Gingen de protesten
in de samenleving van boeren, verpleegkundigen, leraren en agenten nog vooral over meer
waardering en betere beloning, sinds de Corona-pandemie gaat het ook over discriminatie en
racisme. En er ontstaan nieuwe economische verschillen tussen degenen die door de antiCovid-maatregelen failliet gaan of hun baan kwijt zijn, en degenen die ‘lijden’ door het verbod
op evenementen en zo. Is er wel enige solidariteit naast de overheidsmaatregelen? En wie heeft
nog ‘vrede’ met zijn eigen situatie? Er is dus genoeg om samen over te praten en te denken in de
Vredesweek 2020.
“Vrede verbindt verschil” zal allereerst gaan over de vrede en de solidariteit dicht bij huis. De
organisatie van de Vredesweek Apeldoorn heeft al jaren aangetoond dat samenwerking tussen
verschillende levensbeschouwingen en groeperingen in Apeldoorn goed is. De vredesweek
draagt eraan bij om verschillen samen bespreekbaar te maken in respect voor de mening van
de ander en met interesse in de oplossingen die we elkaar kunnen bieden en met compassie
voor alle mensen in de wereld die nog steeds snakken naar vrede, echte vrede. Namens het
Apeldoorns Beraad van Kerken en de werkgroep Vredesweek Apeldoorn wens ik u leerzame
en mooie ontmoetingen. Ik hoop dat zij bij kunnen dragen aan uw vredesgevoel voor de
toekomst.

Liesbeth van Hilten-Matthijsen
Ambassadrice van de Vrede voor Apeldoorn 2020

Inspiratiebijeenkomst

Vrede verbindt verschil
Datum maandag 21 september
Tijd
20.00 uur
Plaats Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn
(Kerkgebouw staat achter de sporthal!)
Kosten € 4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk.
We verzoeken u de bijdrage vooraf over te vooraf over te maken op de bankrekening
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed,
Inspiratiebijeenkomst 21 september 2020.

In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven,
culturen, normen en waarden en idealen. Het is gemakkelijk om je terug te
trekken in je eigen groep; maar veel interessanter is het om het gesprek aan
te gaan met ‘de ander’. Hierdoor leer je over jezelf, kunnen vooroordelen
worden weggenomen en groeit tolerantie. Anne-Maria van Hilst zal
in haar inleiding vertellen over haar ervaringen in het aangaan van de
(interreligieuze) dialoog, met zijn ups-and-downs.
Anne-Maria van Hilst is als projectmedewerker o.m. verbonden aan de
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam waar ze invulling geeft aan het
project “Leer je buren kennen” Daarnaast is zij museum educator bij
het Joods Historisch Museum en “Ons Lieve Heer op Solder”. Verdere
informatie over haar activiteiten en achtergrond is te vinden op haar
website https://annemariavanhilst.com.
Na haar inleiding zal ze graag vragen beantwoorden. Kees Posthumus zal
tijdens de bijeenkomst optreden als gespreksleider.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Hans de Haan,
hans.jdehaan@gmail.com. Bij opgave uw naw-gegevens, telefoonnummer en
e-mailadres vermelden.
Georganiseerd door de Groene Hoed

Lezing

Eenheid in verscheidenheid
Datum woensdag 23 september
Tijd
ontvangst 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Plaats ACEC-gebouw, Roggestraat 44, Apeldoorn
Kosten Vrijwillige bijdrage
Aanmelden E-mail apeldoorn.bahai@yahoo.com of tel.0555332923
Bahá’u’lláh, de grondlegger van de bahá’í-religie, schreef:”Zo sterk is het
licht van eenheid dat het de hele aarde kan verlichten.”
De bahá’í-leringen gaan o.a, over het bereiken van wereldvrede met als
basisingredient: het sluiten van wereldomvattende vriendschappen
zodat begrip en samenwerking en kameraadschap steeds groeien en
onwetendheid, vooroordelen en vijandschap zullen oplossen.
‘De vriendschap moet zo intens zijn dat de vreemdeling zich een vriend
en de vijand zich een ware broeder zal voelen zonder dat er enig verschil
tussen hen bestaat.”
“De aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn “.
De eenheid van het mensenras zoals voorzien door Bahá’u’lláh sluit de
oprichting in van een wereld gemenebest waarin alle natiën, rassen, religies,
klassen worden verenigd.
De heer Zia Reyhani is scheikundige en was 8 jaar docent Vergelijkende
Godsdienstwetenschappen in Antwerpen.
Aanmelden: E-mail apeldoorn.bahai@yahoo.com of tel.0555332923. Voor
meer informatie zie www.bahai.nl
Georganiseerd door Bahá’í-Gemeenschap Apeldoorn

Filmavond

The Railway man
Datum woensdag 23 september
Tijd
Aanvang ﬁlm is 19.30, binnenkomen vanaf 19.15 uur
Plaats VONC, Drie ranken, D’Eglantier, Apeldoorn
Kosten € 4,00. Graag betalen met gepast (contant) geld.
Aanmelden U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij
Hans de Haan, hans.jdehaan@gmail.com.
Bij opgave uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven,
Een ﬁlm die VONC wil plaatsen in het kader van de Vredesweek.
The Railway Man gaat over de Britse legerofﬁcier Lomax die tijdens de
Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als
krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en
overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia
later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti, dat de Japanse
vertaler die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling nog
steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man die nog
steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren…Een mooie
ﬁlm over de verwerking oorlogstrauma’s, liefde, trouw en verzoening.
Vriendelijk verzoek u te houden aan de aanwijzingen van de VONC
medewerkers voor Corona maatregelen. Lees meer op https://
vredesweekapeldoorn.nl/ﬁlmavond-2020/

Georganiseerd door VONC

Lezing

Gegijzeld door het verleden
Datum donderdag 24 september
Tijd
20.00 uur, Aanvang 19.30 uur
Plaats Het Odd Fellowhuis Apeldoorn, Violierenplein 101
In het kader van de Vredesweek 2020 organiseren de Odd Fellows
Apeldoorn een openbare lezing. In de lezing zal Eljan de Wijs nader ingaan
op de historische verbinding tussen Nederland en Indonesië.
Tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië t.g.v. het 75 jarig bestaan van
de Republik Indonesia bood Willem Alexander op 10 maart 2020 zijn
excuses aan voor &quot;geweldsontsporingen tijdens de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949. Zijn die excuses niet veel
te laat? Wat hebben die nog voor zin? De vrede is toch al lang geleden
getekend? In 1995 weigerde de Nederlandse regering nog excuses aan
te bieden. Waarom nu dan wel op eens? Zijn de scherpe tegenstellingen
tussen bevolkingsgroepen uit Indië verdwenen, zouden alle achterstallige
salarissen betaald zijn en wat betekent het dat er ineens zoveel aandacht
is in pers en literatuur voor allerlei aspecten van het leven in het
voormalige Indische deel van ons koninkrijk? Na bestudering van de talloze
getuigenissen uit de 21 eeuw zou je je kunnen afvragen: hoe zo “vrede”, waar
nog zoveel onvrede is? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen
tegen het licht van de geschiedenis en de literatuur die Nederland en De
Oost verbinden.
Maatregelen i.v.m. corona: Mede i.v.m. de anderhalve meter regel is onze
zaalruimte beperkter. Als je de lezing wilt bijwonen geef dat dan tijdig door
aan eljan@lascelta.nl
Je kunt de lezing ook bijwonen via een Zoom sessie. Als je voorkeur
daarnaar uitgaat mail dat dan ook tijdig naar eljan@lascelta.nl We dragen er
dan zorg voor dat je de nodige codes krijgt voor toegang tot de Zoom sessie.
Georganiseerd door Odd Fellows Apeldoorn

Gebeddienst voor

Vrede

Datum vrijdag 25 september
Tijd
19.30 uur
Plaats OLV Kerk, (Mariakerk), ingang Stationsstraat 13
Als OLV Kerk (Mariakerk, Emmaus-parochie) doen we weer mee met de
komende vredesweek.
Tav het thema: als katholieke kerk zijn we in vele delen de wereld actief.
Hier in Apeldoorn zien we dan ook vele groepen uit andere laden. Niet
alleen uit Europa (o.a. Polen, Kroatië), ook uit Afrika en uit Azië (o.a. Syrië,
Irak, Filipijnen, Indonesië, Vietnam). En ook als ik naar een viering in deze
landen ga, dan geeft dit een verbondenheid, ondanks het verschil in taal. En
verbondenheid schept vrede. Kortom het thema spreekt ons aan.
Georganiseerd door Emmaus-parochie

Videoketting

Vrede verbindt verschil
De Deventer Dag van de Vrede en de Apeldoornse Vredesweek nodigen
jullie graag uit om je in de komende weken digitaal met ons en met elkaar te
verbinden voor vrede via onze videoketting van vrede: de YouYube Playlist
”Vrede verbindt verschil.’
Alle mensen in deze playlist hebben een persoonlijke vredesboodschap
voor jou in het kader van het thema van de Vredesweek van PAX 2020. Zij
verbinden zich uit vrede met elkaar en met jou. Jij kunt ook meedoen als je
wilt (en durft)!
Hierbij een link van Youtube playlist.
In de komende tijd plaatsen we via deze weg regelmatig een
vredesboodschap voor jou van steeds een ander persoon…
Vrede verbindt verschil! Vrede! Peace! Shalom! Salaam!
Georganiseerd door de Deventer Dag van Vrede

voor jou

