
Vredesweek Nijmegen 2017

September Wat? Beschrijving Waar Tijdstip

Zaterdag 16 Opening Vredesweek Eerste bijeenkomst van de Vredesweek Nijmegen, waarbij 
vredesambassadeur Esther Appels de Vredesweek opent en onder 
muziek en zang de vredesvlam ontvangt.

Valkhofkapel 20.30

Zondag 17 Walk of Peace Een interculturele stadswandeling langs voor oorlog en vrede 
markante plekken in Nijmegen. Met korte toespraken, gedichten, 
muziek en ontmoeting. 

Start bij Valkhofkapel, 
verder door centrum 
Nijmegen

14.00 – 16.30

Zondag 17 Festival Common Ground Ontmoeting staat centraal bij dit culturele en culinaire festival. 
Samen op zoek naar de ‘gemeenschappelijke grond’.

Museumpark Orientalis

Maandag 18 Podiumgesprek Gesprek met honorair hoogleraar Paul de Blot met als thema: “De 
natuur als leermeester van duurzaamheid als zingeving.”

Boskapel 20.00

Dinsdag 19 Avatartraining

Avatar gaat over compassie, persoonlijke verantwoordelijkheid en 
dienstbaarheid aan anderen.

Hotel Erica, Berg en Dal 20.00

Donderdag 21 Kindervoetbaltoernooi 
ism NEC

Nijmeegse kinderen en kinderen met een vluchtverleden voetballen 
samen tijdens dit unieke toernooi. NEC zal ook een clinic verzorgen.

Union in Malden

Vrijdag 22 Potluck Vredeskapel Ter afsluiting van de bezinningsmarathon is er in de Valkhofkapel een
gezamenlijke potluck.

Valkhofkapel 20.30 

Zaterdag 23 Publieksdag Stad van 
Compassie

Workshops, filmvertoningen en presentaties van verschillende 
Nijmeegse initiatieven rondom compassie op deze kindvriendelijke 
markt.

De Wijkfabriek 13.00 – 17.00

Zondag 24 Vredesdienst met veel 
kinderen 

Iedereen is van harte welkom om samen met veel kinderen te vieren
rondom het thema: “Vrede, de kracht van verbeelding”.

St. Stevenskerk 10.00

Zondag 24 Voces Caelestes Gregoriaans Concert “Spes & Pax” door vrouwenschola Voces 
Caelestes over zoeken en vinden, over vertwijfeling en vertrouwen, 
over hoop en over vrede.

Dominicuskerk 15.30

Zondag 24 Torremolimos-festival De open dag van het asielzoekerscentrum wordt gecombineerd met 
een prachtig buurtkunstproject. 

Terrein Limoskazerne 13.00 – 18.00

Maandag 25 Spiritueel café Het thema “Kracht van verbeelding” wordt in een gezamenlijk Boskapel 20.00



gesprek verder uitgewerkt. 

Doorlopend
16-22 sep

Bezinningsmarathon in 
de Vredeskapel

Een week lang wordt er in de Valkhofkapel gewaakt rondom de 
vredesvlam. Een marathon van zingeving en levensbeschouwelijke 
activiteiten.

Valkhofkapel

Doorlopend
16-24 sep

Expositie “grenzeloze 
vriendschappen”

Vredesambassadeur Esther Appels verzamelde met anderen foto’s 
van vriendschappen die de grenzen van geloof, cultuur en 
denkbeelden over gaan.

Wijkfabriek Wolfskuil


