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Diversiteitsviering
In samenwerking met

Vrede
verbindt
verschil

de Regenboogcoalitie wordt een
gezamenlijke viering georganiseerd
waarbij de veelkleurigheid en diversiteit van Haarlem centraal staat
en waar iedereen zichzelf kan zijn.
Thema: ‘vrede verbindt verschil’.

Vredesweek 2020

D

e groeiende diversiteit
in Nederland roept veel
reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar
ook racisme en angst voor
het onbekende. De Vredesweek 2020
vindt plaats van 19 september t/m 27
september en gaat over het omgaan
met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie.
Verschillen in morele opvattingen en
de spanningen die dit oproept met de
vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de
Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander
te leren kennen, in plaats van te blijven
hangen in het eigen gelijka.
We leven in Nederland al 75 jaar in
vrede en vrijheid. Die zijn er niet vanzelf
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zondag
20/9

Zes sprekers uit de beroepsgroepen:
zorg, onderwijs, politie, horeca, jongerenwerk, geestelijk verzorgers vertellen over pijn en hoop. Met dans

gekomen, en blijven ook niet vanzelf
zo bestaan. Volgens sommigen staan
vrede en vrijheid in ons land onder
druk. Onderzoek wijst uit dat de sociale cohesie afneemt als het aantal
mensen met verschillende culturele en
etnische achtergronden groter wordt.
Het vertrouwen in de buurt neemt af,
net als het gevoel van thuiszijn. Ook
het vertrouwen in andere landen wordt
er meer en meer een van wantrouwen.
Gelukkig weten veel mensen dat diversiteit goed kan zijn voor een samenleving, ook al zien ook zij de spanningen
die het met zich meebrengt. Die mensen zien verschil als een zegen, dat het
een aanvulling kan zijn op jezelf.
Bij alle activiteiten houden we ons aan
de afspraken om 1,5 meter afstand te
houden.

Aperitief
voor de ziel

zaterdag
19/9

Het aperitief voor de ziel is een korte
viering die uitgaat van de werken van

van Dansgroep Haarlem o.l.v. artistiek
leidster Haya Maëla. Religieus of niet,
iedereen is welkom!
• Grote of St.-Bavokerk, Grote Markt 22
Haarlem, aanvang 15 uur
maximaal 200 personen
reserveren (week van te voren):
www.bavo.nl

Franciscus of Antonius van Padua.
Zij zijn de inspiratiebronnen van de
Antonius Gemeenschap. De viering
zal in het teken staan van de vredesweek. Vrede was voor Franciscus een
belangrijk gegeven in de wereld. Bij
zijn aankomst en vertrek zei hij altijd
de woorden ‘Vrede en alle goeds’ of
‘Vrede aan dit huis’. Na afloop is er
gelegenheid om iets te drinken en
om even na te praten en elkaar te
ontmoeten.
• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14
Haarlem, aanvang 16 uur
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woensdag
23/9

zondag
20/9

‘Het Spaarne verdeelt, het Spaarne
verbindt’
Een gesprek over de (on)zichtbare scheidslijn die het

Opening tentoonstelling

Spaarne vormt in Haarlem, tussen centrum en Schalkwijk.

Kinderen van verschillende basisscholen hebben schilderijen gemaakt n.a.v.

Een verdeling tussen wit en divers, meer en minder wel-

het thema van de vredesweek. Het thema ‘Vrede verbindt verschil’ sluit aan

vaar, meer en minder faciliteiten. Hoe verbinden we de

bij actuele onderwerpen die wereldwijd spelen als Black Lives Matter en

stadsdelen? Hoe overbruggen we de (sociale) afstand en

Corona. De leerlingen kunnen via de schilderijen hun gedachtes verwerken.

de verschillen? Georganiseerd door De Antoniusgemeen-

Ook geeft het een ingang om afgelopen periode te bespreken.

schap, de Pletterij en Bureau Discriminatiezaken met o.a.
Simon Franke (Trancity).

• Doopsgezinde kerk (ondertekenaar van het vredesconvenant) Frankenstraat 24,
Haarlem (ingang is niet Frankenstraat maar De Gang aan de Grote Houtstraat),
ma 21 t/m vrij 25 sep van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur

Vredesgebed
voor stad en
wereld

maandag
21/9

• De Pletterij, Lange Herenvest 122 Haarlem, aanvang 20 uur
reserveren via info@pletterij.nl, beperkt publiek mogelijk
live te volgen en terug te zien op:
https://www.youtube.com/user/MCHHaarlem/

Gesprek over vrede
Tijdens een eenvoudige maaltijd met soep en

dinsdag
22/9

brood zal het gesprek gaan over vrede. In de eerste
ronde wordt gedicussieerd over citaten uit het

lander, met zang van Anita Sanders.

Dienst in teken
van vrede

Het vredesgebed wordt gebruikelijk

De dienst staat onder leiding van

heeft als uitgangspunt verhalen uit de Volkskrant

elke eerste maandag van de maand

Savio Ebben Tijdens de Vredesweek

over vrede en vrijheid nu en straks. Hoe kunnen

gehouden, meteen na het horen van

zal vooral de liefde centraal staan en

we racisme en discriminatie te boven komen? De

de sirenes, als tegenreactie op het

zorg voor vrede door oprecht alles

actualiteit vanaf de dood van George Floyd in mei

geluid wat ons herinnert aan gevaar.

te delen. Aandacht voor recht en

2020 vraagt ook aandacht. Ernest Spronck, secretaris

gerechtigheid, ‘niemand is te groot,

van het Haarlems Platvorm voor Religie en

niemand te klein’. De houding van

Levensbeschouwing, verzorgt een korte algemene

O.l.v. Joris Obdam en Ineke den Hol-

• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14
Haarlem, aanvang 12.30 uur

.

‘ieder voor zich’ is geen optie. We

?

moeten gaan voor eerlijke solidariteit.
• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14
Haarlem, aanvang 12.30 uur
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pas verschenen boek ‘Oorlogsgesprekken’, over 75
jaar vrede en vrijheid. De tweede gespreksronde

inleiding. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem,
aanvang 12.30 uur
aanmelden: wim@antonius-gemeenschap.nl
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donderdag
24/9

Walk of Peace

Raoul Heertje is stand-up comedian, programma-

Een wandeling langs verschillende

maker en schrijver. Afgelopen jaar maakte hij samen

locaties in Schalkwijk om te ervaren dat mensen

met Frans Bromet een serie over zijn haat-liefde ver-

ondanks verschillen, met elkaar kunnen lopen en beter

houding met Israël waar hij in zijn jeugd een aantal

leren kennen. Een positieve uiting met aandacht voor

jaren woonde. Hij ontdekte dat de pijn en verdriet

discriminatie, racisme enverbinding, vóór inclusiviteit

die de verschillende volkeren elkaar aandoen niet

en insluiting. Langs plekken van de zorg, onderwijs,

alleen de wederzijdse haat vergroten maar ook de

politie, horeca, jongerenwerk en geestelijk verzorging.

enige hoop op een vredige oplossing kunnen bieden.

Iedereen is welkom. Maak een spandoek, wandel mee

Tijdens de vredesweek zal hij over zijn ervaringen

en laat je positieve stem horen! Haarlem verbindt ver-

vertellen en proberen uit te leggen waarom hij toch

schillen!

weer optimistisch gestemd is. Ondanks en dankzij
alles. Er is gelegenheid om vragen te stellen

vrijdag
25/9

vrijdag
25/9

Lezing Raoul Heertje

• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem
aanvang 20 uur, kerk open om 19.30 uur
er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
maximaal 100 personen
reserveren: wim@antonius-gemeenschap.nl

Dienst in teken van vrede

zaterdag
26/9

• Startplaats: veldje aan het Roosje Vospad, tussen basisschool
De Wijde Wereld en politiebureau aan Costa del Sol, eindlocatie: winkelcentrum Schalkwijk (o.b.), duur wandeling
tussen 60-90 minuten, neem mondkapje mee om coronaproof
te wandelen, aanvang 15.30 uur

‘Onze Stem’ door Stem Theater
Optreden van Stem Theater met ‘Onze Stem’ over
verhalen die gehoord moeten worden vanuit een
multicultureel perspectief. Mensen uit verschillen-

.

De dienst staat onder leiding van Savio Ebben

de culturen willen hun stem laten horen en maken

Tijdens de Vredesweek zal vooral de liefde centraal

samen het theater. Hoe is het om te leven en wonen

staan en zorg voor vrede door oprecht alles te delen.
Aandacht voor recht en gerechtigheid, ‘niemand is te
groot, niemand te klein’. De houding van ‘ieder voor
zich’ is geen optie. We moeten gaan voor eerlijke
solidariteit.
• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem
aanvang: 12.30 uur

?

zaterdag
26/9
Boekenmarkt
Op zaterdagen

in Nederland? Hierbij komen ook actuele thema’s
als diversiteit en integratie aan de orde.
• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem,
aanvang 15 uur

zaterdag
26/9

26 september

Schilderij Vredesweek

zal er op de

Samenwerken aan een schilderij dat in het teken zal

Nieuwe Groen-

staan van het thema van de vredesweek, onder lei-

markt een boe-

ding van kunstenares Marwa Hawi.

kenmarkt zijn.
De opbrengst
komt ten goede

?

• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem
aanvang 13 uur, aantal deelnemers maximaal 10
aanmelden: wim@antonius-gemeenschap.nl

aan organisatie
van de Vredes-
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week.
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zondag
27/9
Afsluiting
Afsluitende viering van de
Vredesweek.
• Groenmarktkerk, Nieuwe
Groenmarkt 14 Haarlem
aanvang 10.30 uur

Stilteconcert

zondag
27/9

Als afsluiting een concert i.s.m. het Stadsklooster Haarlem waar muziek en stilte
samengaan. Het stadsklooster Haarlem wil
de stilte centraal stellen, daarom is tussen
de muziekstukken door ruimte voor enkele
minuten stilte. Ook alle ondertekenaars van
De Vredesweek is mede

het vredesconvenant zijn uitgenodigd bij dit

mogelijk gemaakt door

concert aanwezig te zijn om daarna wat te

IJSJE KOUDE OORLOG van

drinken met elkaar en na te praten over de

IJssalon Garrone Grote

Vredesweek 2020.

Houtstraat 179 Haarlem
en door BOEKHANDEL DE

• Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem,
aanvang 16 uur

VRIES met een tafel vol
boeken over vrede.

Colofon
De vredesweek wordt ondersteund door de Doopgezinde kerk, Groenmarktkerk, Pletterij,
Stem Theater, Humanistisch verbond, predikfonds van de doopsgezinde kerk, basisscholen
de Zonnewijzer uit Haarlem, de 5 Sprong uit Vijfhuizen, De Evenaar uit Heemstede,
Stadsklooster, Bavokathedraal Grote Markt, Ontmoetingskerk, Heerlems Platform voor Religie
en Levensbeschouwing, vrijwiligers
Illustraties
omslag: Len Munnik; pag. 4, kindertekeningen boven: grietjacops.wordpress.com; onder: Len
Munnik; Stem theater pag. 7: NB fotografie; pag. 8 links boven: gummbah
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