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Wat is de Vredesweek?

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende 
aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-
stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al! 

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een 
vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de 
riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. 
Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich 
met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Wat is vrede anno 2022 voor jou? Dat is de vraag die we elkaar in de Vredesweek 
moeten stellen. Wat is vrede in je eigen dorp, wijk of stad? In de kring van fa-
milie en vrienden? In Nederland, de Europese Unie en in Europa, dat opnieuw 
geconfronteerd wordt een vernietigende oorlog? En hoe stellen we ons vrede 
voor als we kijken naar andere continenten en mondiale ontwikkelingen? 

Laten we niet volstaan met louter analyses, en zeker niet met pleidooien voor 
wat anderen moeten doen. Laten we vooral ook kijken naar wat we zelf kunnen 
doen – in onze eigen omgeving, als burger van de gemeente waar we wonen, als 
Nederlander, en als wereldburger.

Vredesweek 2022 
Amersfoort

Amnesty International Amersfoort staat 
op enkele plaatsen met een stand en 
handtekeningenlijsten.

Voor meer informatie
Elly Boon
Mail ellyboon@dds.nl
Telefoon 033-4753205



Vredesweek 2022 Amersfoort
“Generatie Vrede”
Thema voor kinderen: “Jij hoort er ook bij”
De Ambassade van Vrede te Amersfoort vraagt uw aandacht voor vrede 
via een interessant programma in de Vredesweek.

Programma
Zaterdag 17 september 
16.00 - 17.00 uur  Opening van de Vredesweek 
  Door een vertegenwoordiger van de burgerlijke gemeente met kor-

te interactieve lezingen, een tentoonstelling van vredestekeningen 
en gedichten van kinderen, een ‘Vredesmarkt’ met tafels van onder 
andere Amnesty International Amersfoort en PAX/Ambassade van 
Vrede. Elkaar ontmoeten met een drankje en hapje. Muzikale bijdrage 
door een Oekraïens gezelschap.

 St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, 3811 GB Amersfoort

Zondag 18 september
 Diensten in diverse kerken en religieuze genootschappen

Maandag 19 september
19.30 - 20.15 uur  Kroonbede
  Lezing Raad van Kerken Amersfoort. Voorganger Ds Martin Snaterse, 

PKN Inham, Hoogland
 Heilige Kruiskerk, Liendertseweg 46, 3814 PL Amersfoort

Woensdag 21 september
20.00 - 21.30 uur  Dialoogavond
 Thema ‘Met de moed van de hoop’ 
  Sociaal-pedagoog Jan Durk Tuinier, Stichting Vredeseducatie.  
  We horen en vertellen elkaar verhalen waarin het lukt om een wereld 

van vrede te bouwen. Want... er is veel meer vrede dan oorlog omdat 
mensen opstaan en samen een weg naar de vrede maken. 

  Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies, 
Amersfoort

 Mevlana Moskee, Van Galenstraat 37B, 3814 RB Amersfoort

Donderdag 22 september
15.00 - 16.00 uur  Lezing met discussie door Gerrit Sepers, Amnesty 
 International, Amersfoort. Besloten bijeenkomst
 Farel College, Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort

15.00 - 16.30 uur  Stadsrondleiding 
  ‘Route der Verzoening’ door Art.1 Midden Nederland met als thema 

Keti-Koti (slavernij verleden). 
  Startpunt vanaf de Sint Joriskerk, Hof 1, 3811 CJ Amersfoort, aanmel-

ding noodzakelijk via tel. 033-4721882 of hemels94@outlook.com

Vrijdag 23 september
20.00 - 21.30 uur  Keti-Koti lezing (slavernij verleden) 
 door Ambassade van Vrede Amersfoort
 Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort

Zaterdag 24 september
11.00 - 21.00 uur  Ontmoetingsdag
  De Bahá’i gemeenschap organiseert een dag vol activiteiten, crea-

tieve workshops, met als thema ‘Vrede, Vriendschap en Verbinding’. 
Inloop gedurende de hele dag. U bent van harte welkom. Graag aan-
melden: nieuwlandbruist@gmail.com

 Wijkboerderij Nieuwland, Zeldertsedreef 2, 3824 EK Amersfoort

16.00 -17.00 uur  Oecumenische Slotviering
  ‘Samen het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden omzetten in 

hoop’ Zang, muziek, inspirerende teksten en overweging wisselen 
elkaar af. Wilt u meezingen in het ‘gelegenheidskoor’, Dan bent u van 
harte welkom om 15.00 uur. 

 Lutherse Kerk de Zwaan, Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort
 
Dinsdag 11 oktober
18.00 - 19.30 uur  ‘Tocht van Vrees en Hoop’
  Op 11 oktober wordt het transport naar Neuengamme van ruim 1400 

mannen herdacht. Deze ‘Tocht van Vrees en Hoop’ begint bij Kamp 
Amersfoort om 18.00 uur en eindigt op het stationsplein. Afstand 4 km. 
Vanaf het station rijden er bussen terug naar Kamp Amersfoort. 

 Aanmelden verplicht: www.kampamersfoort.nl
 




