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Leesrooster voor
de Vredeszondagen
19 september 2021
Ps 139,13-24		
Jak 3,16–4,3		
Mar 9,30-37

Verbeelding

Redactioneel

Bloemschikking voor
in de Vredesweek

Wat doe jij in vredesnaam?

Z

oekt u naar een passende aankleding bij uw liturgische
viering in de Vredesweek? Symbolen kunnen behulpzaam
zijn in de viering. Ze roepen emotie op, omdat ze duidelijk
de essentie van het thema verbeelden en zo de diepere
betekenis overbrengen aan de aanwezigen.

Joh. 7,32-39
(Oecumenisch alternatief)
26 september 2021
Num 11,24-29		
Ps 19,8-15			
Jak. 5,1-6 of Jak 4,11-17		
Mar 9,38-50

Wilt u inspiratie opdoen voor bloemschikkingen in de Vredesweek
van dit jaar, dan kunt u vanaf half augustus terecht op de website
van Symbolisch schikken.
Hier vindt u verschillende ideeën met uitleg en achtergrond informatie.

Joh. 7,40-52
(Oecumenisch alternatief)

Op weg naar een inclusieve samenleving gaan we niet zonder
dat we ons bewust zijn van in- en uitsluitingsmechanismen.
In de afgelopen jaren heeft PAX willen inspireren met het motto
Vrede verbindt. De uitgangsgedachte daarbij was dat de verbondenheid tussen mensen er al is, voordat wij ook maar íets gaan doen.
God ziet alle mensen als zijn kinderen, als broeders en zusters,
verbonden met elkaar. Het is aan ons om die verbondenheid
vorm te geven.

www.symbolischschikken.nl/herfst/vredesweek/.
De afbeelding hieronder toont een bloemschikking met het thema van
het afgelopen jaar. ◆
Colofon
Redactie: Enis Odaci is publicist en Islamdeskundige, o.a. werkzaam
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projectmedewerker bij MARA voor migrantenkerken. Klaas Touwen
is protestants predikant te Deil en Enspijk. Jan Zwart is vicevoorzitter
Raad van Bestuur Apostolisch Genootschap. Charlotte Kwak is
beheerder van de website symbolischschikken.nl. Hans Peter Bartels is
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Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden

PAX heeft het CBF-keurmerk, is ANBI erkend en ISO-gecertificeerd.
PAX Vieren is beschikbaar in gesproken vorm voor mensen met een
leesbeperking bij de CBB, Christelijke Bibliotheek voor blinden en Slechtzienden.
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tel.nr. 0341 - 565499, e-mail: info@cbb.nl

2

PAX Vieren. Vredesweek 2021

Op www.vredesweek.nl is meer informatie te vinden over
activiteiten in de Vredesweek. Via ‘webshop & downloads’ kun
je collectefolders, de Vredeskrant en ander materiaal bestellen.
Ook kun je verschillende onderdelen van dit magazine los
downloaden op www.vredesweek.nl/webshop-downloads.
Reacties ontvangen we graag via paxmagazine@paxvoorvrede.nl

it jaar gaan we vanuit dit besef van vooraf gegeven verbondenheid op zoek naar onze eigen verantwoorde
lijkheid. Wat doe jij in Vredesnaam? Wat hebben wij zelf te maken, met uitsluitingsprocessen- en met het
appèl dat op ons gedaan wordt om gemeenschap te vormen?
Niet alleen de Bijbel houdt ons hier een spiegel voor. Onze geschiedenis is vol van in- en uitsluiting.
Steeds hebben er stemmen geklonken om bevrijding. Om gezien te worden, voor vol te worden aangezien.
Wie hoort deze stemmen? Wie gaat er wat mee doen? Het meest recent is de Black Lives Matter-beweging een
krachtig voorbeeld van die roep om bevrijding. En in conflictgebieden geven vele vredesactivisten, waar PAX
contact mee heeft, op hun eigen manier vorm aan de roep om solidariteit en het ideaal van een goede samenleving.
In deze PAX Vieren willen we hun stem laten horen. En het verbinden met de bijbelse radicaliteit van Jezus. Als we
Hem willen volgen, zullen we vooral naar buiten moeten kijken, buiten onze eigen ‘bubbels’. Het evangelie wijst ons
een weg hierin, in de tekst van Marcus 9, die we als centrale bijbeltekst voor deze Vredesweek neerzetten.
Tegelijkertijd vraagt goed samen-leven er misschien óók wel om, goed naar binnen te kijken, naar de schaduwkanten
van onszelf, of juist de stilte te zoeken, waarin Gods stem mag klinken. Psalm 139 kan ons hierin bijvoorbeeld
inspireren. Natuurlijk vindt u daarnaast in deze PAX Vieren nog vele andere gebeden, liederen, beelden en verhalen
die woorden geven aan ons gedeeld verlangen naar Vrede en gerechtigheid, naar inclusief en goed samen-leven en
onze eigen plek hierin. Wij wensen u goede (voorbereidings)-gesprekken en Vredesvieringen toe! ◆
Edwin Ruigrok
Annemarieke Hollanders
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Meditatie

Psalm 139

Psalm 139 - Op welke
weg bevind ik mij?

Gespreksvragen bij psalm 139

Dit is niet de gemakkelijkste psalm. De psalmist gaat bij zichzelf te rade:
“Moet ik gaan haten die U haten?” En vervolgens: “Ik ben hen gaan haten,
mijn haat is volstrekt”.

T

och raak ik vooral geïnspireerd door het verzoek aan
het einde van de psalm “Leid mij op een weg naar de
eeuwigheid”. Let wel: een weg, niet: dé weg. En daarmee
komt een weg naar Gods Rijk in beeld. Zijn de mensen
die wij zien als onze vijanden daadwerkelijk mensen die een weg
naar de eeuwigheid blokkeren, of zijn wij het juist, die hen bestempelen als vijanden op ónze weg? Wie zijn die haters? Dat zijn de
anderen? Maar is de psalmist niet degene die de anderen tot haters
benoemt en daarmee zichzelf een argument tot haat geeft?
Het maken van afwegingen en keuzes, welke weg te gaan, daar
ligt voor mij de inspiratie tot de meditatie bij deze psalm.

23 “Doorgrond mij, God, en ken mijn hárt, *
toets mij en ken mijn gedáchten!
24 Wil zien of ik op een weg van smárt ben, *
en leid mij op een weg naar de éeuwigheid!”
(* rustpauze bij het zingen in het kloostergebed, het accent geeft
aan waar de monotone melodie een accent krijgt; citaat van de
psalm uit De Naardense Bijbel)

Op welke weg bevind ik mij?
Een weg van smart, vol pijn?
Omdat ik kies voor weg van mijn
verantwoordelijkheid?
Voor wegkijken van wie aan Europa’s
poorten rammelen?
Voor weglopen voor wie bij mij aanbellen?
Omdat ik kies voor oren en ogen dicht?
Een weg van steeds meer… vul maar in?
Een weg van nepnieuws en achterklap?
Wat een doodlopende weg!
Op welke weg bevind ik mij?
Een weg naar eeuwigheid, uw rijk?
Omdat ik kies voor op weg met
verantwoordelijkheid?
Voor uitzien naar wie aan Europa’s
poorten wachten?
Voor open doen voor wie voor
mijn deur staat?
Omdat ik kies voor oren en ogen open?
Een weg van doe mij maar minder…
vul maar in?
Een weg van waarheid rechtvaardigheid?
Wat een weg naar eeuwigheid!
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Ik kijk vanachter mijn masker,
Het masker van de angst
Voor het onbekende,
De onbekenden,
Het masker van: me willen verstoppen
Voor wat ik niet wil zien,
Verschralend groen,
Vervuilde wateren,
Brandende bossen.
Voor wie ik niet wil zien.
Ik hoor slechts geschreeuw
Van wie aankloppen
’s Nachts in het duister
Hopend op licht.
Wie zijn uw haters geworden?
Wie staan uw rijk in de weg?
Moet ik van hen walgen?
Hoor ik bij hen?
Zal ik het onrecht maar laten bezinken?
De verwoesting van me af laten glijden?
En gewoon verder gaan?
Het leven van alledag?
Maar ik wil u niet haten.

1. Als je met bekenden bijeen bent: maak duo’s en geef van
elkaar een kenschets. Word je herkend in de beschrijving of
juist niet? Waaraan ligt dat?

4. Hoe zou je het einddoel van de weg (‘eeuwigheid’) concreet
vorm geven? Of maakt het doel je niet zoveel uit en gaat het
je om de juiste weg, de richting?

2. 	Ontwerp een mondkapje met een pakkende leus
(hieronder: “houd moed, heb lief” pkn).

5. 	Voor wie liever wat wil doen: breng een weg naar de
eeuwigheid (digitaal) in beeld. Wat staat er langs die weg en
welke vijanden zijn vernietigd of zetten je aan het denken?

3. Laten we ervan uitgaan, dat je je op de weg naar de 		
eeuwigheid bevindt. Wie of wat kom je zoal tegen onderweg?
Welke vijanden ontmoet je? Hebben die vijanden jou inzicht
gegeven? Op welke manier? Of juist niet? Met wie zou jij de
weg verder willen gaan? (poster ‘brede en smalle weg’ zie onder).

6. Zelfreflectie: welke argumenten gebruik je om je achter te
verschuilen en welke om juist aan de slag te gaan om je
bijvoorbeeld in te zetten voor meer vrede?
7. Maak een masker waarachter je jezelf het liefst zou 		
verschuilen.

Ad Uijtdewilligen
Meditatie bij PSALM 139: 23-24

Palm 139 leent zich goed voor verwerking in een bijbelgroep of
gespreksgroep. Het lezen van de bekende verzen in het licht van de wat
meer onbekende aan het eind, kan leiden tot opmerkelijke inzichten.

Door niets te doen?
Zoals de meesten van ons, goedwillenden?
Zullen uw vijanden winnen?
De onrechtplegers, de wegkijkers?
Hen die u ten diepste haten?
Of zijn het juist die vijanden,
Nodig als tegenover?
Het goede zichtbaar makend?
Ik wil geen masker.
Ik wil het lichter laten worden,
Uw gedachten vormgeven,
En ze tellen,
Uw gedachten:
Meer dan zand in de wereldwoestenij;
Meer dan druppels in de oceaan.
Want geschapen ben ik als beeld van u.
Geroepen van het begin af aan
Om op te staan
Uw toets te doorstaan. ◆

8. Voor een groep (jongeren bijvoorbeeld): ontwerp je ‘ideale
stad van vrede’. Welke zaken zijn in zo’n stad belangrijk?
Waar bevind je jezelf in die stad?
9. Als er geen kwaad zou zijn, bestaat er dan alleen het goede?
10. 	In de christelijke, joodse en islamitische tradities ligt het
accent op de stelling, dat het kwade door het goede moet.
11. Is de mogelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad
noodzakelijk voor de vrijheid van de mens? Of anders
geformuleerd: moet er niet altijd kwaad blijven bestaan,
omdat de mens anders niet vrij is?
12. 	In de christelijke, joodse en islamietische tradities ligt het
accent op de stelling, dat het kwade door het goede moet
worden overwonnen. Heeft het goede het kwade nodig om
zichtbaar te zijn (denk aan het symbool voor yin en yang: iets
is nooit helemaal wit of zwart en beide vormen samen een cirkel,
afbeelding zie onder) of moet het kwade verbannen worden? ◆

Want: wat is dat voor leven?
Het onrecht laten bestaan?
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Column

De armen
Door mijn werk voor internationale organisaties reisde ik veel. Vaak waren
de ontmoetingen confronterend: in sloppenwijken, vluchtelingenkampen
of op vuilnishopen waar mensen de laatste verkoopbare resten weghaalden.
Confronterend omdat het woord: ‘Want de armen zijn altijd bij jullie’ nooit
indringender tot me kwam dan op die plekken.

H

et is een woord van Jezus
zelf, onder meer te vinden in
Matteüs 26,11.
Ik heb het aanvankelijk ook
wel gelezen als een soort pessimistische
levensvisie. Zo van: wen er maar aan,
de armen – iets breder: zij die geen deel
hebben aan wat velen wel hebben – zullen
er altijd zijn. Wat jullie ook doen.
Maar zoals vaker moet je doorlezen en
dan zegt Jezus: ‘maar ik zal niet altijd bij
jullie zijn”. Dat mag ik uitleggen als: als Ik
jullie niet meer direct aanspoor, dan moet
je het zelf doen! De armen onder jullie zijn
het teken dat er werk aan de winkel is.
Dat je in de benen moet komen voor ieder
die het veel minder heeft dan jij zelf.
Voor allen die arm zijn in termen van geen
geld, geen vrijheid, vervolgd worden,
uitgesloten zijn.
Het beeld van de Dokwerker is exemplarisch. Het moment waarop een groot
aantal werknemers het werk neerlegde.
De vervolging van onze Joodse landgenoten, de eerste razzia’s, dwong hen tot
actie. In al die armoede vraagstukken zou
je wensen om als de Dokwerker radicaal
en compromisloos te zijn. Zo gemoedelijk
is die tekst van Jezus niet. Hij zou een
Dokwerker geweest kunnen zijn. ◆

In gesprek met...

Portugese visbolletjes
en liefde

A

ndréa Damacena Martins is godsdienstwetenschapper
en lid van de katholieke Portugese kerk in Den Haag.
In haar kerk en in de woorden van de grote schrijfster
Cora Coralina vindt zij de inspiratie om met liefde in de
samenleving te staan.
Waar kun je in Nederland naar Portugeestalige kerkvieringen?
Katholieke Portugeestalige gemeenschappen vind je in de grote
steden in Nederland. Vele Nederlanders met een achtergrond uit
Portugal, Brazilië, Kaapverdië, Angola, Guinee-Bissau, Mozambique en Goa, komen samen in Portugeestalige kerkvieringen.
In mijn Portugeestalige kerk in Den Haag komen iedere zondag
150 mensen bij elkaar. In Rotterdam zelfs 1000.
Wat maakt deze kerkgemeenschap zo bijzonder?
Ik ben er thuis in hun vieringen in een zorgvuldige liturgie met Fado
getinte klanken en Afrikaanse ritmiek. De taal, het ritueel, de
katholieke tradities zijn bindende elementen die mijn geloof inspireren en dragen bij aan het gevoel van onderlinge verbondenheid.
Mijn Portugeestalige kerk in Den Haag is een plek waar de zaadkorrel van vriendschap en solidariteit te vinden is en waar ik door
individuele hulp gerechtigheid en vrede zie ontstaan. Het streven
naar goedheid is daar geleerd door te ontmoeten en samen te
doen, gemeenschap te vormen met gemengde achtergronden.
Hoe zijn jullie verder gemeenschap?
De katholieke Portugeestaligen die deelnemen aan deze
gemeenschappen krijgen ondersteuning bij praktische zaken
die hun leven als migranten kunnen vergemakkelijken.

Mensen die om wat voor reden dan ook niet naar de kerkviering
kunnen komen, worden opgezocht. Iedereen wordt de gelegenheid
gegeven betrokken te zijn. Na de viering drinken we koffie met
heerlijke visbolletjes (boulinho bacalhau) en delen vragen en
zorgen over werk, de school voor de kinderen, een verzekering,
ouderen met dementie, etc. en geven elkaar advies. En we helpen
elkaar daadwerkelijk. In Rotterdam zijn er wel 50 werkgroepen.
Hoe werkt het door in jouw dagelijks leven?
De ervaring van de vieringen, feesten en sociale bijeenkomsten
zijn bronnen, ze geven kracht voor het dagelijkse leven en voor
waardering van eigen identiteit in Nederland. In het gedicht van
de Braziliaanse Cora Coralina herken ik de betekenis van de
Portugeestalige kerk uit Den Haag voor mij. ◆

Ik probeer elke dag mijn eigen persoonlijkheid te overwinnen,
door afscheid te nemen van alles wat oud en dood in mij is.
Het belangrijkste is om te zaaien, om miljoenen glimlachen
van solidariteit en vriendschap voort te brengen.
Ik probeer optimisme te zaaien en zaadjes van vrede
en gerechtigheid te planten.
Ik zeg wat ik denk, met hoop.
Ik denk over wat ik doe, met vertrouwen.
Ik doe wat ik moet doen, met liefde.
Ik streef ernaar om elke dag beter te worden,
want goedheid kun je leren!
Cora Coralina

Hans Bruning

Andrea temidden van
Teresa Nunes Roque
en Luzia Duarte

6

PAX Vieren. Vredesweek 2021

PAX Vieren. Vredesweek 2021

7

Marcus 9, vers 30-37

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste
van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’

Een perspectief op binnen en buiten
Hebben we hen wel gezien?
Komen ze in onze kringen waar ze
gehoord kunnen worden?
Het verlangen in de kerken is
naar een wereld als een thuis voor
iedereen. Iedereen! Het lied van
dit jaar gaat erover: de wereld
dat zijn wij (blz. 14). En toch kan
het zo zijn dat sommigen onder
ons dat niet kunnen ervaren.
Daarom klinkt in de gebeden op
blz. 12-13 het vertrouwen dat
God iedereen ziet.

Wie is het belangrijkst? Wie is de
meest machtige soldaat van God?
Als het verbond tussen mensen
barst en breekt, dan schreeuwt
het om heilige strijd (zie psalm
155 op blz. 10) die zich terugbuigt
naar God die mens werd. Steeds
weer die vraag naar de machtige,
de grootste willen zijn en steeds
weer (Goddank) dat antwoord
van Jezus om dienstbaar te zijn,
gericht op de armen die altijd
met ons zullen zijn.
De grootste willen zijn, macht
willen hebben en in control willen
zijn, leidt tot buitensluiten van
hen die die opkomen voor hen die
slachtoffer van die macht worden.
De psalmdichter gruwelt van die
machtzucht en kan zijn woede
maar nauwelijks beteugelen en
raakt bijna de weg kwijt. Lees
over Ps 139 op blz. 4.
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Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg
hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met
elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. (Marcus 9,33-34)
Dat zijn gangbare in- en uitsluitingsmechanismen
Welk uithangbord schroeven we aan de muur van onze
organisatie en wie wordt daarop afgebeeld? De meest
representatieve persoonlijkheid. Iemand met wie je voor de
dag kunt komen. Wie schuif je naar voren? De afdeling
communicatie vindt daar ook wat van: het moet een stemmenkanon zijn. Het is ook een kwestie van risicomanagement: iemand aan wie je geen imagoschade oploopt.
Als Jezus het heeft over het gezicht waarmee de kerk naar
buiten treedt, het smoel dat zij wil vertonen, haalt hij niet de
beste krachten naar voren, maar kijkt hij naar buiten. Dat is
heel opmerkelijk. Het boegbeeld van de kerk vindt hij niet in
de eigen kring, maar daarbuiten. Je herkent de kerk aan voor
wie zij er heeft te zijn. In het evangelie fungeert dat kind als
een toonbeeld van de geringe, een armoedzaaier, de pauper.

De uitdaging is opnieuw te zoeken naar gemeenschappelijkheid en daadwerkelijk in te sluiten. Jezus is
duidelijk in zijn radicaliteit: juist degenen die er buiten
vallen horen er bij. Deze inclusie gaat vooraf en voorbij
aan onze voorkeur of afkeur van mensen. Als die beweging van Jezus, gedreven door de Pax Christi, zoeken
we naar sterke voorvrouwen en -mannen die een boegbeeld kunnen zijn van het zichtbaar maken van dit ideaal
van die samenleving waarin iedereen telt en iedereen
kan meedoen.
In Marcus 9 wordt deze vraag door de leerlingen gesteld,
maar ook weer verzwegen. Klaas Touwen wijst ons
op de naar buiten gerichte blik die onze interne
oriëntatie voedt.
Edwin Ruigrok

In het Israëlisch-Palestijnse conflict zijn recent 61 kinderen gedood (mei 2021).
Hun dood vloekt met dit ene kind dat door Jezus in het midden is gezet:
61 x dit ene kind. In The Parents Circle (sinds 1998) houden ouders die in dit
conflict een kind verloren – Israëli’s en Palestijnen – elkaar vast. De enige zin die
zij kunnen geven aan de dood van hun kind, is dat zij gezamenlijk vrede stichten.
Voor hun actuele stem, zie: www.theparentscircle.org
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M

arcus vertelt hoe de leerlingen samen met
Jezus onderweg waren naar de stad Kafarnaüm. Jezus’ leerlingen hadden het tijdens
die reis over wie van hen het meest vooraanstaand was, gezichtbepalend, de belangrijkste,de CEO,
het boegbeeld, de politiek leider.

De roep om gerechtigheid klinkt overal. Haast wanhopig
maar krachtig klinkt het in de Black Lives Matter
beweging, dat zwarte levens ertoe doen. Mensen die
zich niet in een man of vrouw verdeling voelen passen,
vragen ruimte om hun perspectief op de werkelijkheid
te kunnen geven. In het zoeken naar die eigen stem
en een eigen identiteit ontstaan er steeds meer kleine
groepen met een eigen geluid. In een streven om
inclusief te zijn, roepen we om het hardst dat iedereen
erbij hoort. Vroeger zeiden we dat ongeacht afkomst,
geslacht, geloof of seksuele geaardheid, maar nu doet
het er juist toe waar je vandaan komt, wat je geslacht
is, of wat je geloof is of je seksuele geaardheid.
Iedereen moet vertegenwoordigd zijn, omdat niemand
voor een ander kan (of mag?) spreken. In ons streven
naar inclusief samenleven is er gelukkig meer en meer
ruimte ontstaan, om zonder oordeel naar de ander
te kijken en deze te aanvaarden in zijn/haar/hun
individualiteit. De keerzijde is dat de samenleving
verder atomiseert, uiteenvalt in identitaire groepen en
individuele meningen. Hoe gaan we weer samenleven?

De heilige Laurentius was diaken te
Rome (derde eeuw). Het gerucht werd
verspreid dat hij als rentmeester van
de diaconie bovenop het geld van de
kerk zat. Keizer Valerianus liet hem
daarom oppakken en folteren om te
vernemen waar de schatten van de
kerk verborgen lagen. Laurentius,
moegemarteld, wees tenslotte op de
armen van Rome en sprak: ‘De armen,
zij zijn de schatten van de kerk.’

We moeten voortdurend op onze
hoede zijn en niemand over het hoofd
zien. En dan de ontmoeting ingaan.
Jan Zwart schrijft hierover bij het lied
‘De wereld dat zijn wij’. De Heilige
Laurentius zegt: ‘De wereld dat zijn
zij’. We willen inclusief
zijn en verantwoordelijkheid nemen.
De wereld dat zijn wij allen. Maar in
de wetenschap dat we altijd mensen
buitensluiten, ondanks al onze goede
bedoelingen, moet er ook klinken:
de wereld dat zijn zij. En wij
zijn dienstbaar.

Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen
hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van
allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een
kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn
arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam
één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie
mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij
gezonden heeft.’ (Marcus 9,35-37)

Uitsluiting ligt vaak verborgen in
kleine maatregelen, die soms
nauwelijks opvallen, maar soms ons
direct herinneren aan het racisme
in de VS, de apartheid in
Zuid-Afrika, of de verheerlijking
van het Arische ras en de
moordende vervolging van joden,
homo’s, zigeuners en anderen.
Een bekend werk is dat van
Evin Staub, ‘The roots of evil’
en een ander boek is van
Jason Stanley, How facism works.
The politics of us and them’.
Praten over wie de belangrijkste
is, ligt aan de wortel
van uitsluiting.

‘De armen zijn altijd onder jullie’
als een aansporing van Jezus
om hen die geen geld,
geen vrijheid hebben en
vervolgd worden bij te staan.
Het standbeeld van De Dokwerker
is voor Hans Bruning een beeld
hiervoor op blz. 6.
Tijdens de koffie-gesprekken
worden de verhalen gehoord
en plannen gemaakt hoe mensen
geholpen kunnen worden.
Lees hoe de Portugeestalige
gemeenschap er voor elkaar
wil zijn op blz. 7.

Het boegbeeld van de kerk zijn de armen, de hongerigen,
de dorstigen, de naakten, de zieken, de gevangenen,
de vreemdelingen – buitengeslotenen. Met hen geeft de
kerk zich te kennen. Aan hen is zij herkenbaar. ◆
Klaas Touwen
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Psalm 155

HOOP

Inclusief samenleven
Verschil doet je struikelen
I Het beginpunt van alles: de mens

Geloof, hoop en liefde
Zonder geloof geen hoop,
zonder hoop geen liefde,
zonder liefde geen geloof
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens
Mens en medemens, een verbond voor het leven
Een verbond dat barst en breekt
Door gierigheid, angst, wantrouwen
Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt
Door de meest machtige soldaat van God
Weet u niet wie de meest machtige soldaat van God is?
II Het middelpunt van alles: de mens
Ik zag ijzer en zei: ijzer is de machtige soldaat van God
Ik zag vuur het ijzer smelten en ik koos het vuur
Ik zag water het vuur blussen en ik koos het water
Ik zag wolken het water in zich dragen en ik koos de wolken
Ik zag de wind de wolken sturen en ik koos de wind
Ik zag standvastige bergen de wind trotseren en ik koos de bergen
Ik zag de mens bergen beklimmen en ik koos de mens
Ik zag de slaap de mens overwinnen en ik koos de slaap
Ik zag dat zorgen de slaap konden overwinnen en ik koos voor de zorgen
Ik zag dat de bron van de zorgen het hart was en ik koos voor het hart
Ik zag dat het hart tot rust gebracht kon worden door het gedenken van God
En ik koos voor het gedenken als meest machtige soldaat van God!
Weet u niet dat u de meest machtige soldaat van God bent?
III Het eindpunt van alles: de mens
Geloof, hoop en liefde
Zonder geloof geen hoop,
zonder hoop geen liefde,
zonder liefde geen geloof
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens
Mens en medemens, een verbond voor het leven
Een verbond dat machtig en krachtig is
Door genade, barmhartigheid, scheppingskracht
Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt
Door u als meest machtige soldaat van God
Weet u dan niet waarom God Zelf mens werd?
Enis Odaci
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Wat doe jij in Vredesnaam?
In het thema van deze Vredesweek gaat het om het vermogen elke gedachte van
uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen
te gaan. Uitsluiting begint sluipend met een wij-zij-denken en een ‘wij zijn beter’.
Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht
de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een wissel op de toekomst.
Allesbepalend is daarom hoe en waarmee jij jou mens- en wereldbeeld voedt.

D

e hartenkreet: ‘nooit meer oorlog, nooit
meer uitsluiting!’ is anno 2021 geen loos
verlangen. In mei 2020 leidde de gewelddadige arrestatie van een Afro-Amerikaanse
man in Minneapolis ter plekke tot zijn dood.
De schokkende tv-beelden gingen de wereld over en
leidden tot een storm van protesten en demonstraties.
George Floyd was het slachtoffer en de
aanleiding, maar op heel veel plekken in de
wereld klonk een breed gedragen protest van
zwart en wit, van jong en oud tegen racisme
en discriminatie.
Ook in Nederland zijn er nog steeds veel
mensen die dagelijks met racisme te maken
hebben. Durven we op te staan, onze stem te
laten horen? Durf ik nog te zeggen waar het op
staat? Dat vereist moed want het kan heel
lastig en spannend zijn om je uit te spreken en soms
sta je dan alleen. Mensen zijn gelijkwaardig ongeacht
afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid,
seksuele voorkeur of geslacht. Als ik mijn geloof in die
gelijkwaardigheid in de praktijk breng, krijgt solidariteit
handen en voeten.
Verantwoordelijkheid nemen voor inclusiviteit staat
nooit op zichzelf. Immers, zonder het gevoel van
verwondering wordt deze tot botte plicht. Zonder
oprechte verbondenheid blijft zij zonder doel of actie.
Zonder vertrouwen is ze te groot en maakt ze ons
angstig. Ik kan de verantwoordelijkheid niet afschuiven. Het gaat om een verantwoordelijkheidsgevoel
van binnenuit, dat tot aandachtig leven aanzet: door
met vriendschap en compassie ruimhartig te investeren in verhoudingen die standhouden, duurzaam zijn.
Door, soms tegen de verdrukking in, betrouwbaar te
zijn. Door in verdrietige of teleurstellende situaties
een verbindend geluid te laten horen. Door niet
tegenover elkaar, maar naast elkaar te gaan staan.

en rabbijn Lody van de Kamp elkaar over hun
werelden. Wat hen verbindt, is de wil om elkaar en
elkaars achtergrond beter te leren kennen. Om te
laten zien dat denken en spreken in wij en zij, of het
klakkeloos overnemen van stereotyperingen ons niet
verder brengt. Beiden zoeken ze naar verbinding,
maar schromen niet de scheidslijnen aan te geven.
Hun brieven gaan over hun leefwereld en godsdienst,
over Israël en Palestina, over feminisme en vreemdelingen, over successen en diepte-punten in hun leven.
Lody schrijft in zijn laatste brief: ‘Oumaima, jij en ik
hebben samen een jaar lang door elkaars werelden
gereisd. We leerden elkaar en elkaars culturen
kennen in plaats van uitsluiten, respecteren in plaats
van apart zetten. Laten wij en velen met ons op deze
manier verder gaan.’ ◆
Jan Zwart

Is er voor die nieuwe wereld
al een plekje in mijn hart?

In het boek Over muren heen, een hoopvolle briefwisseling schrijven moslima Oumaima Al Abdellaoui
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Gebeden

Kruisteken
en begroeting
V:	Wij zijn hier samen in de
naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.

A:	Amen.

V:	Moge onze barmhartige God
en met ons begaan blijven

V:	
Paus Franciscus zei eens:

verschillende vormen van

en sta ons bij,

versie (in het Engels) is die van

geweld in zich dragen.'4

zodat wij ook bij tegenslag

Susan Boyle: www.youtube.com/

Algoede Heer,

in ons leven

watch?v=jOvQLMfppN8

en ons geleiden tot eeuwig

'De weg van de vrede bestaat

wij bidden U voor alle wereld-

de vrede kunnen bewaren

leven in zijn vrederijk.

erin de ander niet als een

lijke en religieuze leiders in

en zo een toonbeeld van

vijand te zien die bestreden te

de wereld,

U kunnen zijn

worden, maar als een zuster

geef dat zij de onderlinge

en brengers van vrede

of broeder die wij moeten

dialoog blijven zoeken

verwelkomen.'1

ter bevordering van de inte-

Bidden wij daarom met

grale ontwikkeling van allen,

A:	Amen.

Openingsgebed

V:	De God van Vrede,
Vader van ons en alle

Voorbeden

ons vredevol nabij zijn,

V:	Algoede Heer,

voor anderen.
A: Amen.

Zegenbede

Maak mij een werktuig van uw vrede

4	Evangelii Gaudium 219
5	Toespraak tot jonge koppels die

waar haat is, dat ik liefde ben,

ter bevordering van de vrede.

die ons samen doet leven,

uw kinderen,

vredevolle God:

Laat ons bidden...

als kinderen van Hem

allemaal anders, maar

'Opbouw van vrede vereist

en onze zuster Moeder Aarde,

toch samen

vooreerst respect

broeders en zusters van elkaar,

bijeen omwille van de vrede.

voor de vrijheid en waardig-

schenke ons zijn Vrede.

Wij bidden U:

heid van elk persoon.'2

zonder vrede te sluiten, is

dat uw Heilige Geest ons

Algoede Heer,

wat je vanbinnen meedraagt

mag vergezellen

geef dat wij alle mensen

koud en hard, waardoor het

de Zoon en de Heilige Geest.

trouwen komt,

en in herinnering brengen

kunnen beschouwen

nog moeilijker wordt om

Amen.

waar wanhoop heerst, dat ik

wat uw Zoon ons geleerd heeft:

als vrij en gelijkwaardig

vrede te sluiten.'5

dat wij allemaal uw

persoon

Algoede Heer,

en van de ziel van al je zusters

waar het duister, daar zij het

soms lukt het ons niet

kinderen zijn,

ter bevordering van de vrede.

geef ons de kracht en

en broeders.

helder licht.

het goede,

zusters en broeders van elkaar.

Laat ons bidden...

de moed

En wees er altijd bezorgd voor

Dat ik niet kom om troost,

dat de Heer ons geeft,

Met dat besef kunnen wij

elke dag conflicten uit

te onderhouden wat u aan de

maar om te troosten.

goed te gebruiken

de vrede

te praten,

Heer hebt beloofd.

Dat ik niet vraag om liefde

of zonder twist met elkaar

in de wereld verkondigen

om te gaan.

en voor elkaar liefde, vrede

grenzen overstijgt,

met een warm hart en een

en moge Hij geven dat u

Want in het geven is

Vragen wij daarom de Heer

en vreugde zijn.

want het is een goed voor

zacht gemoed

altijd met Hem zijt.7

het ontvangen,

om zijn ontferming over ons

Door onze Heer Jezus Chris-

heel de mensheid.'3

afsluiten.

Amen.

in sterven staat het leven op. ◆

en bidden wij:

tus, uw Zoon,

Algoede Heer,

Algoede Heer,

die met U leeft en heerst in de

geef dat wij geen grenzen of

U schenkt ons al het goede,

eenheid van de heilige Geest,

hokjes dulden tussen ons en

maar het lukt ons niet altijd

God, door de eeuwen

andere mensen,

er goed mee om te gaan.

der eeuwen.

er is namelijk geen 'wij of zij',

A:	Amen.

Gebed om vergeving
V:	Zusters en broeders,

A:	Heer, ontferm U over ons.
V:	Vredevorst,
Vrede laat U ons, uw vrede
geeft u ons,

A:	Amen.

Gebed bij de opening
van de Schriften

maar het lukt ons niet altijd
er vredevol mee om te gaan.

V:	Algoede Heer,

A: Christus, ontferm U over ons.

open onze oren en onze harten,

V:	Heilige Geest,

zodat wij uw Woord van

A:	Vredevolle God, verhoor ons
en schenk ons de vrede.
V:	'Vrede is een goed dat alle

V:	'Wanneer je een dag afsluit

zodat wij elke dag in vrede

A:	
A men.

Slotgebed

eenheid breng,

mensen met de woorden van

waar dwaling is, laat mij

Clara van Assisi:

daar waarheid spreken,

A:	
De Heer zij altijd met u

Liedsuggestie

aan Franciscus van Assisi.

van geliefde kinderen.

want zij zullen kinderen van

Hoewel de tekst niet van hem

enkel met dat besef kunnen

God genoemd worden.

kan zijn, past hij perfect in de

wij inclusief samenleven

Zij zijn echt vredelievend

franciscaanse spiritualiteit.

ter bevordering van de vrede.

die bij alles wat zij in deze

Er is ook een Friese versie

Laat ons bidden...

wereld te lijden hebben,

van dit lied 'Lit my jo frede

omwille van de liefde van

trochjaan meie' van David de

de Heer Jezus Christus

Jong in de bundel 'Lieten fan

in gemoed en lichaam de

leauwe en langstme'. Het lied

V:	
'Een vrede die niet voort-

Grote helper in ons leven,

vrede goed kunnen verstaan,

soms lukt het ons niet uw

ons eigen kunnen maken

komt uit de vrucht van de

vrede bewaren.'6

kan worden gezongen op een

Hulp te aanvaarden die helpt

dan komt uw Rijk van Vrede

integrale ontwikkeling van

Daarom bidden wij:

bekende melodie van Sebastian

de vrede te bevorderen.

voor ons allemaal telkens

allen, zal ook geen toekomst

'Algoede Heer,

Temple 'Make me a channel of

een stapje dichterbij.

hebben en altijd zaad

trek met ons mee door

your peace', of op de compositie

van nieuwe conflicten en

het leven

van Peter Rippen. Een bekende

A:	Heer, ontferm U over ons.

A:	
A men.

Zegen van Clara (1+14-16; vrije vertaling)

waar twijfel, dat ver-

daar hoop breng,

maar zal geven.

Broeder Hans-Peter Bartels ofm

die vaak wordt toegeschreven

'Gelukkig wie vredelievend zijn,

en schenk ons de vrede.

Franciscus van Assisi
7

Dit lied is gemaakt op een tekst
V:	
Franciscus van Assisi zei ooit:

want wij zijn allen uw volk

A:	
Vredevolle God, verhoor ons

14-02-2014
6	Wijsheidsspreuk 15 van

waar tweedracht, dat ik

zegenen wij elkaar en alle

V: 	Houd altijd van God, van je ziel

zich op het huwelijk voorbereiden,

vernedering dat ik daar
zal vergeven,

A:	In de naam van de Vader en

in Jeruzalem, 26-05-2014

van uw vrede,

zijn woorden tot onze

V:	
Om de vrede te delen,

Israëlische president Shimon Peres

Maak mij een werktuig

zie genadig hier op ons,

en schenk ons de vrede.

in Straatsburg, 25-11-2014
2	Toespraak tot de toenmalige

3	Angelusgebed, 01-09-2013

schepselen,

A:	
Vredevolle God, verhoor ons

1	Toespraak tot de Europese Raad

In gedachtenis Sjon Donkers
Dit jaar zijn de gebeden in zijn geheel geschreven in de
franciscaanse spiritualiteit. Sinds de jaren ’90 heeft pastor
Sjon Donkers ieder jaar een groot deel van de gebeden
geschreven. Hij deed dat met hart en ziel voor het vredeswerk
dat hij zo belangrijk vond. Sjon was dit jaar te ziek om een
bijdrage te kunnen leveren en hij overleed op Hemelvaartsdag.
Wij gedenken Sjon met veel dankbaarheid.

voor de Vredesweek
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ANTWOORDKAART
Ja, ik steun het werk van PAX
Ik geef PAX toestemming om:
eenmalig een bedrag van € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of
maandelijks een bedrag van

€ 5,=

€ 10,=

€ 15,=

of € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . af te schrijven van mijn IBANrekening:

Lied:
De wereld
dat zijn wij
Kun jij soms ook zo verlangen
naar een plekje voor jezelf,
waar men jòu echt wil ontmoeten
en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen
van elkaar, van jou, van mij,
maar er enkel naar verlangen
samen en zichzelf te zijn.
Kun jij soms ook zo verlangen
naar een wereld als een thuis,
als een herberg voor de mensen,
heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld,
mannen, vrouwen, wit of zwart,
voor de groten, voor de kleinen,
heel gewoon of heel apart.
Is er voor die nieuwe wereld
al een plekje in mijn hart?
Tekst: Hans Reinold
Muziek: André van de Lagemaat
De bladmuziek is te downloaden via de
webshop van www.vredesweek.nl

De wereld dat zijn wij
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Maar hoe zit het? Breng ik dit gevoel van basale verbondenheid ook in
praktijk? Om dit ideaal te werken moet een prijs betaald worden. Het
vraagt een bewijs aan elk mens die ik tref, bij ieder, ongemakkelijk
verschil. Zonder dat ik het mij bewust ben kan ik anderen uitsluiten en
mij zelfs racistisch gedragen. Door het stellig uiten van mijn mening,
mijn oordeel, mijn witte privileges, mijn dominantie en ook door mijn
zwijgen. Want hoewel ik er helemaal niet op uit ben om een ander de
mond te snoeren, is dit, hoe onplezierig ook, óók mijn waarheid.
Gelukkig kan ik mijn gedrag, omdat ik me ervan bewust ben, veranderen. En dat wil ik.
Als wij werkelijk geloven in gelijkwaardigheid, kan de beëindiging van
racisme of ongelijkheid geen inzet van een debat zijn, maar moet het
onderwerp van gesprek zijn. Als we kunnen luisteren, in openheid en
zonder defensieve reflexen, kunnen we ons gedrag aanpassen met als
doel tot gelijkwaardig en inclusief samenleven te komen. Wat op het
spel staat, is de broederschap. De verbondenheid waarin de pijn van
een ander mijn pijn is. Dat gaat veel verder dan tolerantie en verdraagzaamheid: je moet de ander echt willen begrijpen!
Dat begint met luisteren naar en verdiepen in de ander. Mag ik naast je
staan en zien wat jij ziet, mag ik met je meevoelen? Het gaat dwars
door me heen, als ik lees dat vaders hun jonge kinderen moeten
voorbereiden op het racisme dat ze gaan tegenkomen. Dan vraag ik
me af wanneer ik geweigerd ben voor een stage of wanneer mijn
sollicitatiebrief opzij is gelegd, omdat mijn naam niet wit genoeg was.
‘Free at last’ betekent dat je pas echt vrij kunt zijn, als je gekend bent
in wie jij bent. Vrij om te groeien, vrij om te leven, vrij om te ademen.

Ons leven doet ertoe.
Deze dag doet ertoe.
Dit moment doet ertoe.
Wees zichtbaar, vertel van je droom en beken kleur.
Open de deur naar vrede en vrijheid voor iedereen. ◆

Waar de men - sen sterk ver -

Waar

In 1963 deelde Martin Luther King zijn droom met de wereld en
schetste daarmee een vergezicht van vrijheid en gelijkheid. De weg
naar het ‘free at last’ vraagt een visie op mens zijn, een visie op
samenleven waarin elk ander tot ‘familie’ gemaakt is: wezenlijk
broeder- en zusterschap.

De vraag is of we enerzijds durven te zoeken naar wat ons verbindt in
plaats van onze meningen tegenover elkaar te stellen en anderzijds de
verschillen tussen mensen voluit erkennen en omarmen. Er bestaan
zoveel vormen van betrokkenheid die zich niet laten definiëren door
een simpel voor of tegen. Laten we het grijze gebied glans geven
misschien wel door het voortaan zilver te noemen. En vooral, laten we
geen tijd verliezen.

œ
œ

œœ œ œœ œ œœ œ

˙.
˙.

Het lied ‘De wereld dat zijn wij’ is een ‘teder’ lied over een diep
verlangen van de mens naar erkenning en aanvaarding wie hij ten
diepste is. Helemaal jezelf kunnen zijn bij de ander.
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Tekst: Hans Reinold
Muziek: André van de Lagemaat

Teder lied

Jan Zwart

œ
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Naam:

Voorletters:

Straatnaam:

Nummer.:

M/V

Postcode:

Collectedoel:

De Vredesweek sinds 1976
Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar
samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak
klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en
moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele
land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van
maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale
activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid.
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Kijk op www.vredesweek.nl voor een overzicht van activiteiten waaraan u kunt meedoen
of bijdragen.

Doe je met ons mee?

Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Handtekening:

U kunt het werk van PAX steunen door bijgaande antwoordkaart in te vullen en op te
sturen, de QR-code te gebruiken of uw gift
over te maken via NL03 TRIO 0390 5150 00
of www.paxvoorvrede.nl/vredescollecte.

Datum:

Door ondertekening van dit formulier geeft u PAX toestemming om (een) incassoopdracht(en) naar uw bank te sturen en om het afgesproken bedrag rond de 26ste
van de maand af te laten schrijven. En aan uw bank om deze afschrijving conform
de opdracht van PAX uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving
kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken door contact op te nemen met
uw bank. Vult u ook uw emailadres in? Dan houden we u graag met onze digitale
nieuwsbrief op de hoogte van campagnes, acties en resultaten van ons werk.

PAX
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
030-2333346
www.paxvoorvrede.nl
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Inclusief samenleven
Vredescollecte 2021

Dialoog en gelijke
rechten in Midden-Oosten
U kunt deze bon in een envelop zonder postzegel versturen
naar PAX, Antwoordnummer 3572, 3500 SB Utrecht.
Heel hartelijk dank voor uw steun!

20217001

PAX Postbus 19318
3501 DH Utrecht
www.paxvoorvrede.nl

030-2333346
IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00
@PAXvoorvrede
@PAXvoorvrede
@paxvoorvrede

Steun PAX en geef voor vrede
IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00, Utrecht

www.vredesweek.nl

Naast het werk in eigen land voor vrede en dialoog, steunt PAX ook partnerorganisaties en vredesactivisten in andere
delen van de wereld. Zo is het Musawat-programma een regionaal vredesproject in Irak, Libanon en Palestina. De
verschillende religieuze en etnische groepen in deze landen leven niet altijd samen, integendeel. Ze weten vaak weinig
over elkaars tradities, overtuigingen en cultuur, met als gevolg onderlinge spanningen, uitsluiting en discriminatie.

Ervaringen delen
Dit is vooral het geval bij kleinere
minderheidsgroepen zoals de Yezidi’s in
Irak die dagelijks worden geconfronteerd
met achterstelling en haat vanwege hun
religieuze achtergrond.
Aryan Khalat vertelt: “na aanvallen van
ISIS moest ik, samen met duizenden
andere Yezidi’s wegvluchten uit mijn
geboortestad. In het kamp waar ik
terechtkwam hoorde ik over Musawat en
ik sloot me aan. Het is een geweldig
platform voor mij en andere minderheidsgroepen om onze ervaringen te delen en
meer te leren over elkaars cultuur en
achtergrond. Onze Yezidi-religie is al
duizenden jaren oud, maar er is er maar
weinig over ons bekend”.
Vreedzaam samenleven
Het Musawat-project (Musawat betekent
gelijkheid in het Arabisch) verenigt jonge
vrouwen en mannen die zich inzetten om
de dialoog en gelijkheid tussen mensen
te bevorderen en biedt hen een platform
om op te staan tegen discriminatie op
basis van religie en afkomst. Onder
andere door naar elkaar te luisteren,

ervaringen te delen en te leren van
elkaar. Ook de Palestijnse Anbara
Shalada is actief lid van Musawat, want
ook in haar land staan de verschillende
religieuze en etnische groepen vaak
lijnrecht tegenover elkaar. Anbara
Shalada en haar mede-actvisten doen er
alles aan om de sociale kloof te overbruggen: “ik denk dat verandering en
gelijkheid mogelijk is in de Palestijnse
samenleving, ondanks verschillen in
religie, etniciteit en politieke opvattingen”.

goede veranderen omwille van gelijkheid
en rechtvaardigheid".

De ander respecteren
Maha Iman uit Libanon sloot zich aan bij
het Musawat-project om met acteren en
theater de stem van vrouwen te versterken en vooroordelen over vrouwen weg
te nemen om zo gelijkheid te bereiken.
“Gelijkheid betekent voor mij dat we
allemaal één menselijke taal delen. Er is
geen verschil tussen ons. We hebben
allemaal te maken met liefde, en door
middel van kunst kunnen we ons
allemaal op verschillende manieren
uiten, de mening van de ander respecteren, verschil en diversiteit respecteren.
Met liefde kunnen we de wereld ten

Met bijdragen uit collectes en giften
tijdens de Vredesweek worden projecten
zoals het Musawat en vredesactivisten
zoals Aryan Khalat gesteund. Wilt u ook
tijdens de Vredesweek aandacht besteden
aan het werk van vredesbeweging PAX?
Op www.vredesweek.nl kunt u materiaal
vinden en collectefolders bestellen. ◆

Met het Musawat-programma bereikten
we in 2020 honderden jongeren met o.a.
workshops over vrijheid van meningsuiting en religie, een kunstbeurs met
schilderijen over gelijkheid, vrouwenrechten en feminisme, en een zomerkamp waarvanuit uitstapjes naar lokale
gemeenschappen, kerken en moskeeën
werden gemaakt.

Florien Handgraaf, Paulette Mostert
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There is
always
light

When day comes we
step out of the shade,
aflame and unafraid,
the new dawn blooms
as we free it.
For there is always light,
if only we're brave
enough to see it.
If only we're brave
enough to be it.
uit: Amanda Gorman,
The hill we climb

Bezoek Vredesweek.nl
voor het laatste nieuws
Op het moment dat we dit magazine samenstellen is
het nog onduidelijk wat er in de Vredesweek dit jaar
georganiseerd kan en mag worden. Dit vanwege de
maatregelen rond het coronavirus. Op onze website
bieden we creatieve tips en suggesties om een
anderhalve-meter-vredesweek te organiseren, ga naar
www.vredesweek.nl. Ook voor het laatste nieuws,
ideeën vanuit verschillende Ambassades van Vrede,
en voor het downloaden van materialen. Wij wensen
u een goede voorbereiding op de Vredesweek, we
maken er samen iets moois van!

