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Vredesweek 2016
De Vredesweek is een jaarlijkse week van bezinning en actie die door de landelijke vredesorganisatie PAX wordt georganiseerd.
Plaatselijk geven Ambassades van Vrede vorm aan de Vredesweek.

Dit jaar is de Vredesweek van 17 t/m 25 september.
Het thema is: Vrede verbindt

Programma Vredesweek 2016 Deventer
Dit programma sluit aan bij het programma van Festival De Oriënt
De Ambassade van Vrede Deventer participeert voor de derde keer op rij in het Festival De Oriënt. Dit festival verrijken wij met de
jaarlijkse Vredesweeklezing Deventer 2016, de Stille Tocht en Stiltekring om onze verbondenheid met alle slachtoffers van het
brute geweld in en rond Syrië tot uitdrukking te brengen.
Daarnaast treden in de Vredesweek tijdens diverse kerkdiensten musici op die gevlucht zijn uit de Oriënt. Zij verblijven in het A.Z.C
of wonen al langer in Deventer en omgeving. Na de vieringen kan men onder het genot van een kop koffie/thee nader kennis met
hen maken.

Hieronder ons programma in chronologische volgorde:

Zondag 18 september
10.00 uur

Het Penninckhuis Deventer en de Dorpskerk Bathmen.

Viering

De geloofsgemeenschap van Het Penninckshuis (Doopsgezind- en Remonstrantse kerk in
Deventer) De Brink 89 én de Geloofsgemeenschap van de PKN Kerk Bathmen, Kerkplein
3, hebben beide om 10.00 uur hun zondagsviering. Tijdens de viering wordt er aandacht
geschonken aan de Vredesweek 2016.
In beide vieringen wordt er muzikaal opgetreden door mensen afkomstig uit de Oriënt. Dit
zal in Bathmen Mehdi Golshanzadeh uit Iran zijn. Hij speelt op de traditioneel Perzische
instrumenten de Tanboor en de Daf.
In het Penninckhuis spelen Muhammed Shekh Sleem (Saz) en Rami Mershed (Ud). Ze
komen beide uit Syrië.
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Dinsdag 20 september
18.30 uur

Stille tocht

Broederenplein

Stille tocht door het centrum van Deventer om aandacht te vragen voor de verschrikkelijke gebeurtenissen in Syrië en haar
buurlanden. De tocht begint om 18.30 op het Broederenplein.
19.00 uur

Stiltekring

Brink
Op de Brink ter hoogte van de Wilhelminafontein worden rond een brandende
Amnestykaars de vele slachtoffers herdacht van het geweld dat in het MiddenOosten al jaren plaatsvindt.
Deze foto is van 2015.
Na afloop wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken in het Etty Hillesum Centrum,
Roggestraat 8.
Aansluitend start het programma van het Etty Hillesum Centrum.

20.00 uur

Etty Hillesum Centrum Roggestraat 3

Bagdad Calling! Een avond Irak. Locatie Etty Hillesum Centrum
Rada Sukkar (1961) uit Deventer en geboren in Irak vertelt over de geschiedenis van het
land, over de situatie van onvrijheid en over de enorme hoeveelheden vluchtelingen in het
noorden van het land. Vanaf 2014 werkt Rada voor de christelijke hulporganisatie Dorcas. De
documentaire 'Long road ahead' van Paul Voors, die ook aanwezig is, laat vier indringende
portretten van deze vluchtelingen zien.
Deze avond maakt ons nog duidelijker wat zich in dit verscheurde land afspeelt.
Donderdag 22 september
16.00 uur

Hogeschool Saxion

Handelskade 75

Vredesweeklezing 2016

De Vredesweeklezing 2016 wordt gehouden door prof. Leo Lucassen, Hoogleraar Sociale Geschiedenis van de Universiteit
Leiden. Hij is gespecialiseerd in internationale migratiestromen en de internationale arbeidsverdeling.

Het thema van de lezing is: Immigratie is van alle tijden.
De komende jaren zal het aantal mensen dat naar Europa vlucht
hoogstwaarschijnlijk toenemen. Deze vluchtelingen zijn Aziaten en Afrikanen.
Onder hen veel jonge mensen. Ze vluchten vanwege de aanhoudende oorlogen
in het Midden-Oosten. Of ze trekken weg vanwege werkloosheid, armoede,
corruptie, uitzichtloosheid.
Hoe reageert Europa hierop of hoe zou ze moeten reageren? Nu al is duidelijk
dat het bouwen van hekken en het sluiten van grenzen geen oplossing is.
Europa, en dus ook Nederland dient kleur te bekennen en een beleid te voeren
dat haalbaar is en reëel voor de duizenden mensen die op de vlucht zijn of die
om economische motieven op de deur van Europa bonzen. Immigratie is van
alle tijden, maar hoe wij gaan wij ermee om in onze tijd?
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De tweede gast is schrijver Rodaan Al Galidi. Hij is afkomstig uit Irak en al vele jaren
woonachtig in Nederland. Zijn laatste boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ beschrijft de
negen jaren die hij doorbracht in asielzoekerscentra. Het werd een bestseller. Rodaan zal
vertellen over zijn leven als asielzoeker en hij zal voorlezen uit eigen werk.

De Vredesweeklezing is een co-productie van Hogeschool Saxion en Ambassade van Vrede Deventer.

Zondag 25 september
10.00 uur

De Grote of Lebuïnuskerk.

Viering met als thema ‘Vrede verbindt’.
Voorganger in de viering is Ds. S. Hoogendijk. Tijdens de viering wordt er aandacht
geschonken aan de Vredesweek 2016 met als thema ‘Vrede verbindt’. In deze viering zal
Nader Issa op zijn saxofoon spelen. Hij is Palestijn en afkomstig uit Damascus.

11.00 uur
Soeficentrum Deventer Rijkmanstraat 10
Universele Eredienst. Thema ‘Inleiding over Universeel Soefisme’.
De dienst wordt verzorgd door Willem Sikander van der Vliet (coach en musicus). Muzikale omlijsting van de dienst met muziek
van “Concerto Alankara”. Michaela Shakti Hollmannová (viool) en Diana Saraswati de Vries (harp).
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De vredesweek in Deventer wordt georganiseerd door de Ambassade van Vrede Deventer i.s.m. verwante organisaties.
Contactpersoon Herman Evers, IJsselkade 100, 7412 BK Deventer, 0570-547850
Email:
ambassadevanvrededeventer@gmail.com
Website:
www.heiligelebuinus.nl/zorg/ambassadevanvrede
De Vredeweekactiviteiten van onze Ambassade zijn onderdeel van het Festival De Oriënt
Zie: www.facebook.com/FestivalDeOriënt

Onze ambassadeur is:
Dhr. Jan Bugter (oud-wethouder van Deventer)
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