
De Nijmeegse ambassade van vrede is deze week gevestigd in 

diaconaal centrum De Haard, Groenestraat 170 te Nijmegen. 

Activiteiten vinden plaats op verschillende plaatsen in de stad. 

De Vredesbezinningsbijeenkomst en het interculturele 

Vredesfeest worden gehouden in wijkcentrum 

Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386 te Nijmegen. 

Het Nijmeegse 
programma van 
activiteiten in 
de vredesweek P
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15-23 september 2012

De Raad voor Levensbeschouwing en 

Religie Nijmegen samen met de Raad

van Kerken Nijmegen e.o. presenteert
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“ Ervaren met 
hoofd, hart 
en handen”“ Je mag er 

zijn zoals 
je bent”

“ Kico 
luistert 
oordeelloos”

Hoe werkt 
Kicokindercoach?

Wanneer u geïnteresseerd bent, is een kennisma-
kingsgesprek mogelijk. U kunt ervaren of het klikt of 
mijn werkwijze u aanspreekt en of deze aansluit bij 
uw kind. Mocht u kiezen voor een coachingstraject
voor uw kind, dan starten we met een intakegesprek.

Bij de coachingssessies ga ik samen met uw kind op 
zoek naar zijn/haar wijsheden, talenten en mogelijk-
heden, om deze in te zetten bij het bereiken van de 
gewenste situatie. Dit gebeurt o.a. via gesprek, spel, 
creatieve werkvormen, Kids’Skills en oefeningen om 
het kind in zijn/haar kracht te zetten.

Welke doelstellingen 
zijn denkbaar?

•  Meer zelfvertrouwen ontwikkelen
•  Leren voor jezelf op te komen
•  Omgaan met emoties
•  Omgaan met problemen bij hoogsensiviteit
•  Omgaan met problemen bij hoogbegaafdheid
•  Beter slapen
•  Minder hoofd- of buikpijn
•  Extra ondersteuning bij verwerking van ziekte, 

 scheiding, verhuizing, overlijden

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige en  
oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen die voor 
hun sociale-, emotionele- en/of gedragsontwikkeling 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kindercoaching werkt preventief; door tijdig de juiste 
aandacht en ondersteuning te bieden, kunnen 
ernstigere problemen voorkomen worden.

KICO_folder2.indd   4-6 29-05-12   19:47

gemaakt door

“Ervaren met 
hoofd, hart 
Ervaren met 
hoofd, hart 
Ervaren met 
en handen”
hoofd, hart 
en handen”
hoofd, hart 

Je mag er 
zijn zoals 
Je mag er 
zijn zoals 
Je mag er 
je bent”
zijn zoals 
je bent”
zijn zoals 

Hoe werkt 
Kicokindercoach?

Welke doelstellingen 
zijn denkbaar?

• Meer zelfvertrouwen ontwikkelen
• Leren voor jezelf op te komen
• Omgaan met emoties
• Omgaan met problemen bij hoogsensiviteit
• Omgaan met problemen bij hoogbegaafdheid
• Beter slapen
• Minder hoofd- of buikpijn
• Extra ondersteuning bij verwerking van ziekte, 

scheiding, verhuizing, overlijden

Tarieven en vergoedingActuele tarieven staan vermeld op de website.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden 
kindercoaching. Informeer bij uw eigen 
zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Kijk op de website www.kicokindercoach.nl of
bel / mail voor een vrijblijvende afspraak.

     ... helpt      het kind        het zelf       te doen!

Wie is Kicokindercoach?Mijn naam is Corina Engelke. Sinds 2011 ben ik 
kindercoach en heb ik mijn eigen praktijk 
Kicokindercoach in Dordrecht. Daarnaast werk ik als 
leerkracht in het basisonderwijs. Ervaren met hoofd, 
hart en handen vormen voor mij een belangrijke 
basis bij het coachen.

Werkervaring:
•  Sinds 2011: kindercoach•  Sinds 2011: groepsleerkracht Leonardo-onderwijs (hoogbegaafden)

•  2006-2011: stamgroepsleider Jenaplanonderwijs•  1994-2006: groepsleerkracht basisonderwijs

“ Samen op zoek naar de oplossing”

www.kicokindercoach.nl

www.kicokindercoach.nl

Contact
Corina Engelke
T: 06 12774274
corina@kicokindercoach.nl
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Marketing
JA ARVERSL AG 2011

Nieuwsbrief / Brochure
135 gr. papier
1.000 stuks
8 pagina’s,
geniet, kleur.
A5: € 220,-
A4: € 328,-

Dit feest wordt u, afgezien van de 

hapjes en drankjes, gratis aangeboden.

Wij stellen u echter graag in de 

gelegenheid iets te geven. Als doel 

hebben we Stichting Wereldvrouwen-

huis Mariam van Nijmegen gekozen, 

die bezig is een medisch herstel- en 

opvanghuis te stichten voor geheel 

uitgeprocedeerde vrouwen die niet 

terug kunnen en op straat zijn gezet. 

Op 29 oktober hoopt de Stichting al 

met het begeleidingsprogramma van 

deze vrouwen te kunnen starten.

Powered by Peace is het motto van de Vredesweek 2012. Hiermee willen 
we een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grond
stoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak 
van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Opbrengsten uit 
grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar 
worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij 
rebellengroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe 
conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. 
Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen.

Midnimo Designs is een ontwerpbureau. 
U kunt er terecht voor alles op het gebied 
van grafische vormgeving, webdesign en 
fotografie, concept (brochures, folder, 
boeken, ansichtkaarten, flyers, posters, 
presentatiemappen, jaarverslagen, visite
kaartjes, enveloppen, briefpapier) enz. 
Voor meer informatie: 
info@midnimodesigns.com of bel met 
Mohamed Midnimo: 06  43 29 80 27.
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Welkom op het Vredesfeest!
Vrede met de Aarde

Welkom op alweer het tweede Nijmeegse Vredesfeest in Wijkcentrum Titus Brandsma. 
Op het gebied van vrede heeft Titus Brandsma zijn sporen verdiend. Titus Brandsma, 
de Grootste Nijmegenaar Aller Tijden, was een ware vredesapostel. Hij kwam in een 
tijd van oorlog krachtig en compromisloos op voor de vrede. Hij leefde voor de vrede 
en stierf door de oorlog.

Vrede zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn maar anno 2012 is ‘Vrede’ nog steeds een 
belangrijk thema, ook in Nijmegen. In juni was er nog een Ronde Tafelconferentie van de 
Raad voor Levensbeschouwing en Religie in het Stadhuis. Het was een inspirerende dag 
waar we onder meer spraken over het belang van de inclusieve samenleving waaraan 
iedereen mee kan doen en de mogelijke rol van religieuze gemeenschappen hierin. 
Diversiteit als het recht op eigenheid zonder de eigenheid van een ander te verstoren.

Het Nijmeegs Vredesfeest legt dit jaar de nadruk op ‘Vrede met de Aarde’. Hoe gaan 
we met de Aarde om en hoe houden we die voor de toekomst in stand? Dit thema sluit 
naadloos aan bij de gezamenlijke visie van het gemeentebestuur van Nijmegen: 
‘werken aan een duurzame toekomst’. Op weg naar een duurzame stad stimuleren we 
bewoners, instellingen en bedrijven om duurzaam te wonen, te werken en te leven. Voor 
de generatie na ons moeten we energieverbruik en dus ook CO2-uitstoot verminderen.

Het thema Vrede met de aarde levert mooie debatten en inzichten op. Daarnaast is er 
ruimte voor zang, dans en poëzie, kortom een dag om te genieten. 

Landelijk is er een minister van Vrede benoemd en in Nijmegen een ambassadeur: 
Qader Shafiq. Ik wens hem veel succes op weg naar Vrede! Nijmegen als stad van de 
Vrede heeft zeker potentie. Titus Brandsmas is niet voor niets Grootste Nijmegenaar 
Aller Tijden en was het niet in Nijmegen waar in 1678 ‘de Vrede van Nijmegen’ werd 
ondertekend? 

“Vrede met aarde! ik kan er niet op wachten!”

Turgay Tankir
Wethouder Werk & Inkomen, 
Openbare Ruimte en Wijken
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Intercultureel
Vredesfeest
Nijmegen

We gaan onze Vrede vieren!
In de aanloop van de Vredesweek die net na de Tweede Kamerverkiezingen plaats 
zal vinden worden burgers door de politieke partijen getrakteerd op allerlei beloftes. 
De meestbesproken thema’s richten zich op materiële welvaart en zekerheden.

Op een zaterdag liep ik door de stad Nijmegen waar voor de tweede keer een Vredesfeest 
wordt gehouden. Bij de Fair Trade winkel “De Waar” zag ik veel jongeren binnenkomen. 
Het gaf mij, de ambassadeur van de Vrede, moed en trots: “Gelukkig zijn er jongeren 
die bewust zijn van het feit dat de rijkdommen van moeder Aarde eerlijk gedeeld 
moeten worden”. 

Ik ben blij dat het landelijke thema van de Vredesweek de 
grondstoffenproblematiek is geworden. Juist vanwege de 
conflicten om grondstoffen, fossiele brandstoffen en andere 
geopolitieke belangen worden zoveel oorlogen gevoerd met 
als gevolg vele doden, verminkten en vluchtelingen. 
Vluchtelingen die vervolgens geweerd worden en wier recht 
op een menswaardig bestaan wordt ontnomen. Maar sinds 
2005 is, dankzij de aanvaarding door de Verenigde Naties 
van ‘Responsibility to Protect’ als norm, de internationale 

De Protestantse Diakonie Nijmegen zeggen we onze hartelijke dank voor het beschikbaar 
stellen van De Haard als ambassade van vrede voor Nijmegen!
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gemeenschap verantwoordelijk om mensen wereldwijd te beschermen tegen wreedheden 
zoals bezetting, genocide en etnische zuivering. Helaas worden deze verantwoordelijk-
heden in de praktijk door vele landen naast zich neer gelegd. 

Terug naar Nederland. Anders dan bij de vorige verkiezingen, lijkt politiek Nederland 
de wereld vergeten te zijn. Behalve ja of nee voor Europa. Er wordt gesproken over 
het verminderen van de Nederlandse ontwikkelingshulp, maar niet over de morele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van medemensen elders. Kan men zich verplaatsen 
in de positie van een Congolese asielzoeker in Nederland die de burgeroorlog in zijn 
land ontvlucht is? Kan men voelen hoe het is om zijn dierbaren achter te laten daar 
waar mensen vermoord en verkracht worden? Kunt u begrijpen hoe pijnlijk het is als 
de grondstoffen van je land worden geruild met wapens i.p.v. pennen, schriften, 
boeken en medicijnen? 

Als ambassadeur van het allerbelangrijkste goed, Vrede, wil ik me graag inzetten om 
met mijn stadsgenoten uit te zoeken hoe wij onze samenleving kunnen verduurzamen 
en het geluk van het leven met de rest van de wereld kunnen delen.
We gaan onze Vrede vieren. 

Wie is Qader Shafiq, de Nijmeegse 
ambassadeur van Vrede? 

Ghulam Qader Shafiq (1968) is een Nederlander met Afghaanse achtergrond, 
geboren in Kabul. Hij woont sinds 1994 in Nijmegen, is getrouwd en heeft twee 
kinderen. Bij COS Gelderland heeft hij de functie van beleidsmedewerker. 
In 2005 ontving hij de Burgemeester Dalesprijs. 

In Afghanistan was Qader o.a. werkzaam voor de afd. Kunst en Letteren van de Afghaanse 
Radio & TV. Daarna studeerde hij meet- en regeltechniek aan de Technische Universiteit 
van Charkov in de Oekraïne. Zijn hart ligt echter bij poëzie, literatuur en theater. 

Qader hij schrift gedichten, proza en columns. Zijn poëzie is in diverse tijdschriften 
en bloemlezingen in Nederland en Afghanistan gepubliceerd. Hij is de samensteller 
van verschillende proza- en poëziebundels en van een bloemlezing met gedachten en 
verhalen van Afghaanse schrijvers ‘Een zwijgend lied op mijn lippen’. Tevens is hij 
medesamensteller van “Hoezo tolerant?’, een portretboek over tolerantie, en de 
poëziebundel ‘Hoe zie je de toekomst?’ Zijn columns en opiniestukken zijn zowel 
via de radio uitgezonden als in diverse regionale en landelijke bladen gepubliceerd. 
Hij participeert actief in de debatten over de multiculturele samenleving en 
internationale samenwerking via conferenties en forums. Binnenkort publiceert hij 
een bundel met zijn Nederlandstalige gedichten.
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Programma van de Nijmeegse Vredesweek, 15-23 september 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk

Zaterdag 15 september
Installatie van de Nijmeegse ambassadeur van vrede, Qader Shafiq.

Zondag 16 september
In vele kerken van Nijmegen: bezinning over het thema ‘Vrede met de Aarde’.

Maandag 17 september 
Om 20.00 uur in De Haard, Groenestraat 170: Presentatie door Ad Lansink 
over het belang van duurzaamheid voor vrede en veiligheid. Vragen, 
discussie. Onder auspiciën van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Na de 
pauze: voordracht door Max Koffi, Africa in Motion, over Landroof in Afrika.  

Maandag 17 september 
20.15 uur in de Shree Raam Mandir, Stationsstraat 18, Wijchen: Presentatie 
‘Naar een waterstofeconomie en nieuwe technieken voor drinkwatervoor-
ziening’. Aan de presentatie gaat een gebedsdienst (darshan) vooraf, die 
om 19 uur begint. 
  
Dinsdag 18 september 
19.30 uur in De Haard, Groenestraat 170: Filmavond door Transition Town 
Nijmegen. Vertoning van film Transition Town 2.0 met toelichting en discussie. 

Woensdag 19 september 
20.15 uur in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap, Opaalstraat 4: 
Vredesconcert met optreden van het regionaal jongerenkoor van 
Het Apostolisch Genootschap en solisten (zang, cello, piano, orgel)

Woensdag 19 september 
20.00 uur in het Jewel Heart centrum, Hatertseveldweg 284: Documentaire 
‘Taste the Waste’ over het effect van voedselverspilling en hoe deze 
verspilling eenvoudig vermeden kan worden. Vragen, discussie. 
Afsluiting: korte meditatie. 
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Donderdag 20 september 
20.00 uur in De Haard, Groenestraat 170: Bezinningsavond over 
‘Duurzame omgang van de mens met de Aarde’: een visie vanuit de Tora 
door Rob Cassuto, en een inspirerend verhaal door Annechien Oldersma, 
humaniste. Cellomuziek van J.S. Bach. Gedachtenwisseling.  

Donderdag 20 september 
20.00 uur in Doopsgez.-Remonstrantse kerk, Prof. Regoutstraat 23:
Open Gemeenteavond om met elkaar te denken over en plannen te 
maken voor een Duurzame Kerk. Inleiding door Jasper Pondman, 
adviseur, daarna groepsdiscussies.
 
Vrijdag 21 september 
Programma in voorbereiding.

Zaterdag 22 september 
10.30 uur in wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386: 
Vredesbezinningsbijeenkomst met bijdragen vanuit verschillende ziens- 
en zijnswijzen

Zaterdag 22 september 
12.00 uur in hetzelfde wijkcentrum: Intercultureel Vredesfeest
(zie programma pagina’s hierna) 

Zondag 23 september  
10.30 uur in de Dominicuskerk, Prof Molkenboerstraat 7
Jongerenviering voor jong en oud, georganiseerd door jongerenkoor 
Odeon in de Effataparochie . Het thema vrede zullen we benaderen van-
uit drie invalshoeken: vrede met jezelf, vrede met de ander en vrede 
met de wereld. Teksten, liederen en korte activiteiten. Iedereen is van 
harte welkom om met ons mee te vieren.

De hele week kan iedereen een bezoek komen brengen aan allerlei 
duurzaamheidsinitiatieven in de stad. Programma staat in apart  
vouwblad!
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Toelichting bij de Vredesweekactiviteiten 
in Nijmegen op 15-23 september

Het belang van duurzaamheid
De Ladder van Lansink is in de afvalwereld een gevleugeld 
woord. De uitdrukking geeft de voorkeursvolgorde aan voor 
het optimale beheer van afval. Het voorkomen van afval is 
de bovenste sport van de ladder. Dan volgen product- en 
materiaal-hergebruik, daarna verbranding met terugwinning 
van energie en tenslotte storten. 
Ad Lansink, de bedenker van deze afvalhiërarchie, toont aan 
dat schaarste van grondstoffen - een van de bronnen van 
onvrede en conflicten - voorkomen kan worden door bewust 
om te gaan met de hulpbronnen van de aarde. Hij zal ook 
ingaan op de gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, 
bedrijfsleven en burgers en aantonen dat iedereen een  
bijdrage kan leveren aan een veilige, duurzame en vreedzame samenleving. En dan niet 
alleen in Nederland, maar ook in Europa en zelfs mondiaal. Daartoe dient de lineaire 
economie geleidelijk omgebouwd te worden in een kringloopmodel.

Landroof in Afrika - waar moeten Afrikanen heen?
Afrika vormt sinds 2008/2009 het toneel van een 
wereldomvattende jacht op land. Als reactie op de 
voedsel-, klimaat- en energie-crisis proberen landen 
met relatief veel kapitaal maar een beperkt landbouw-
areaal, zoals de Golfstaten, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, 
Japan en China, toegang te krijgen tot lege gebieden 
in sub-Sahara Afrika voor de verbouw van voedsel en 
biobrandstoffen. 

Ook andere opkomende landen, zoals Brazilië, India en Zuid Afrika, alsook een aan-
zienlijke groep Europese en Amerikaanse ondernemers, zijn volop aan het investeren in 
goedkope landbouwgrond in landen zoals Madagaskar, Ethiopië, Mozambique, Senegal, 
Tanzania, DR Kongo, Soedan etc..

Wat is eigenlijk de stand van zaken? Wat weten we van de 
gevolgen van grootschalige landacquisitie voor voedsel-
zekerheid van Afrikanen? Max Koffi (oprichter AIM) gaat in 
op deze vragen op basis van voorbeelden uit de praktijk. 
Zijn organisatie pleit voor een hervorming van de 
handelspolitiek van Nederland, met gerichte aandacht 
voor economische emancipatie van Afrikaanse landen.

Ad Lansink
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Naar een waterstofeconomie en nieuwe technieken voor 
drinkwatervoorziening
Het Kenniscentrum Shree Raam Mandir van de Hindoegemeenschap wil de jongeren in 
Nederland betrekken bij het oplossen van de vraagstukken rondom duurzaamheid en 
drinkwatervoorziening. We willen, samen met jongeren, werken aan een waterstof-
economie waarbij zonne-energie een belangrijke plaats krijgt. Wij laten de jongeren 
zien hoe men met zonne-energie, door elektrolyse, waterstof en zuurstof kan maken. 
De waterstof wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een auto te laten rijden. Voor de 
miljoenensteden in bijvoorbeeld India is dit de ideale oplossing om de luchtvervuiling 
een halt toe te roepen. We geven een demonstratie van een waterstofauto. 

In ons Kenniscentrum ontwikkelen wij een waterpomp met toe-
passing van vacuümtechniek. Daarmee kan men met gebruik-  
making van zonne-energie drinkwater oppompen en distribueren. 
Het grootste gevaar daarbij is lekkage. De pomp hopen we spoedig 
te kunnen laten zien; nu kunnen we alleen de theorie demonstreren. 
Wij willen de jongeren zoveel mogelijk kennis over deze twee heel 
belangrijke onderwerpen meegeven en hopen dat zij actief in het 
Kenniscentrum gaan meewerken.

Documentaire ‘In Transition 2.0’
Samen op weg naar een betere wereld! Deze film laat zien wat de Transition Town 
beweging beoogt, met na afloop vragen en discussie. Hoe creëer je met aandacht voor 
elkaar, voor de omgeving en voor de toekomst een betere wereld.

Aandacht is de sleutel van de deur van mogelijkheden. Waar je je aandacht op richt, 
dat wordt groter. Richt je je aandacht op het negatieve, dan wordt dat versterkt en 
lijkt het groter dan het positieve. Gelukkig werkt dat andersom ook. 

Dat gegeven weet Transition Towns op onnavolgbare wijze te benutten om een positief 
verschil in de wereld te maken. Mensen worden aangesproken op hun eigen kracht en 
talenten en worden gevraagd om die in te zetten voor de wereld van morgen. Niet 
meer machteloos voor de tv zitten en kijken hoe de aarde steeds sneller vernield 
wordt, maar je eigen invloed en energie gebruiken om dingen in je omgeving positief 
te veranderen. Het motto is: denk groot, begin klein. Welke invloed wil jij uitoefenen 
op de wereld om je heen?

Hoe weet Transition Towns mensen te mobiliseren? Wat doen die 
mensen dan precies? Wat kun je zelf, alleen of samen met anderen, 
doen. Laat je inspireren door de duizenden initiatieven die er  
wereldwijd al zijn en sluit je aan bij een Transition Town in je buurt. 
Is er nog geen initiatief bij jou in de buurt? Geen nood! Je kunt er 
zelf eentje starten. Zie www.transitiontowns.nl
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Vredesconcert
Het regionaal jongerenkoor van Het Apostolisch Genootschap, dat wordt gedirigeerd door 
Jeroen Siegers, zingt inspirerende eigentijdse liederen. Daarnaast zijn er solistische 
bijdragen van Marieke Lekkerkerk, cello; Lennie Ouwens, zang; Koen Mulder, piano en 
Cor van Wageningen, orgel.

Documentaire ‘Taste the Waste’ 
De documentaire ‘Taste the Waste’ reist over de wereld om te zien hoe voedselver
spilling plaats vindt, maar ook wat we er aan kunnen doen. Vragen als ‘Waarom wordt 
sushi als varkensvoer gebruikt?’ of  ‘Hoeveel draagt voedselverspilling bij aan wereld
honger?’ komen aan de orde, worden o.a. aan verkopers, supermarktmanagers, 
Ministeries van Gezondheid, overheden en EUbureaucraten gesteld. 
Taste the Waste laat zien hoe we verspilling kunnen reduceren zonder verlies van 
de huidige standaard van leven. Mensen uit alle delen van de wereld komen aan het 
woord,  laten u zien hoe zij voedselverspilling een halt toeroepen en zo een bijdrage 
leveren aan een betere wereld! De film is Nederlandstalig ondertiteld. 

Jewel Heart is een door Z.H. de Dalai Lama erkend Tibetaans 
boeddhistisch centrum en is aangesloten bij de Boeddhistische 
Unie Nederland. Zie www.jewelheart.nl 

Bezinningsavond
Duurzaamheid is niet een nieuw begrip, al klinkt de term (gelukkig) steeds vaker. Al in 
oude tijden was er sprake van milieubewustheid en zorgzaamheid in de omgang met de 
aarde. Veel bepalingen in de eerste vijf boeken van het Oude Testament (door de Joden 
Tora genoemd) getuigen daarvan en geven ook nog hedendaagse inspiratie. Rob Cassuto 
belicht een aantal daarvan onder de titel “Zes plus één is zeven”, wat refereert aan 
het op het getal zeven gebaseerde ritme van rust en werk voor mens en aarde.
“De man die bomen plantte” is een ontroerend verhaal over een toegewijd en geduldig 
man, die ver voorbij de korte termijn dacht en handelde in zijn omgang met het stukje 
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aarde, dat hij bewoonde. Het wordt verrteld door Annechien Oldersma die in het 
Humanisme haar inspiratiebron vindt.

Charles Hamburger wisselt de woorden af met zijn cello, een instrument dat de toon 
van de aarde ademt; hij speelt een aantal fragmenten uit de beroemde cellosuites van 
Johann Sebastian Bach.

Na de pauze is er gelegenheid om naar aanleiding van het gehoorde uw gedachten met 
de onze te delen.

Naar een duurzame kerk
Hoe kan de eigen duurzame kerk er in de toekomst uitzien? We zullen onszelf een 
beeld gaan vormen van onze eigen wensen en verwachtingen. Daarbij gaan we ook in 
op een theoretisch stappenplan, dat laat zien op welke manier dat beeld gerealiseerd 
kan worden.
 
De stuurgroep Duurzame Ontwikkeling, die zich binnen de doopsgezinde kerken in 
Nederland bezig houdt met duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, heeft in 
2009 een uitgebreide enquête gehouden onder de doopsgezinde gemeenten. Uit de 
resultaten van deze enquête is gebleken dat een aantal gemeenten heel ver waren met 
de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen. Door goed te kijken naar de aanpak 
van de succesvolle gemeenten kon een stappenplan worden opgesteld, op basis van de 
creatiespiraal.
 
Tijdens een gemeenteavond bij de Doopsgezind-Remonstrantse gemeente - waarbij 
zeker ook andersdenkenden welkom zijn - zullen we beginnen met het verbeelden hoe 
een toekomstige duurzame kerk eruit kan zien. Daarna zullen we, met de theorie in ons 
achterhoofd, gaan kijken op welke manier veranderingen mogelijk worden gemaakt.

Vredesbezinningsbijeenkomst
Wij bezinnen ons samen voor vrede. Vrede in onszelf, met elkaar en met de aarde. 
Want hoe gaan wij met onszelf, elkaar en de aarde om? Putten wij het uit? Verbruiken 
wij alle aangeboden grondstoffen? Of gunnen wij de ander ook energie? Samen willen 
wij aan vrede bouwen! Tijdens de bezinningsbijeenkomst zullen we daar bij stil staan. 
Ieder op zijn of haar eigen manier, vanuit de eigen taal en traditie, door te bidden, 
mediteren, zingen en delen. Door stil te zijn en door te luisteren naar elkaar. Vanuit 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke ziens- en zijnswijzen - waaronder 
Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Bahai - zal hier aan worden 
bijgedragen. Tezamen zullen wij het licht van vrede in ons midden laten branden. 
Iedereen is van harte welkom!

We zijn de stichting Kerk en Wereld erkentelijk voor haar 
steun speciaal voor deze Vredesbezinningsbijeenkomst.
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Voor toelichting op diverse programma-onderdelen zie elders in dit programmaboekje

Balkankoor Kitka Olam Haba koor Het Brandt

Programma van het Intercultureel Vredesfeest op 
zaterdag 22 september in Wijkcentrum Titus Brandsma

Dagprogramma van de Vredesfeestdag: 
10.30 uur:  Vredesbezinningsbijeenkomst

12.00 uur:  Opening van het Vredesfeest (wethouder Turgay Tankir) 
 Aansteken van de Wereldvredesvlam
	 Gedicht	door	Qader	Shafiq,	Ambassadeur	van	Vrede	 
 voor Nijmegen
 Presentatie van de programma’s door Marjolein Pieks

Programma 1:  
12.30 – 13.00 uur:  Balkankoor Kitka
13.15 – 13.45 uur:  soul en reggae met gitaar (Carmen)
14.00 – 14.30 uur:  Olam Haba koor  
14.45 – 15.15 uur:  Syrische protestzang (Gharib) 
15.20	–	15.50	uur:		 Het	Brandt,	blues-	en	folkband

Programma 2: 
12.30 – 13.00 uur:  workshop yoga/meditatie (Janneke Slavenburg)
13.15 – 13.45 uur:  workshop Arabische taal en schrift (Abbas Ouali)
14.00 – 14.30 uur:  workshop over discriminatie (Ieder1gelijk)
14.45	-	15.15	uur:		 workshop	over	de	ecologische	voetafdruk	
   (Cecile van de Pol)
15.20 – 15.50 uur:  Armeense volksmuziek (VAN)
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Handlezen
workshop 

‘Ecologische Voetafdruk’

Workshop over discriminatie
Armeense 
Volksmuziek

CCK

Intermezzo’s door: 
buikdanseressen van Aziza, Young Unity, Qader Shafiq, 
Wereldblik, De Poëziekoerier 

Overige activiteiten: 
handlezen door De Handleiding, oosterse massage, henna schilderen

Afsluitend programma:
16.00 uur:  Colourful City koor 
16.30 uur:   Vredeswensen – ballonnen oplaten
17.00 uur:   Sluiting

Hele dag vanaf 12 uur: 
Kinderprogramma met goochelen, schminken, verven enz. 

Hele dag: 
Informatiemarkt van vredesgroepen en natuur/milieugroepen

Hele dag: 
heerlijke hapjes, uit alle windstreken!
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Toelichting bij de optredens tijdens het Vredesfeest 

Balkankoor Kitka
Balkankoor Kitka uit Nijmegen bestaat sinds 1990, staat onder leiding van Hedwig Schoots 
en telt ongeveer dertig leden. Het liedrepertoire uit de Balkan kenmerkt zich door vaak 
onregelmatige maatsoorten. Contact: balkenkoorkitka@live.nl

Carmen
De jonge zangeres Carmen heeft een uitgebreid repertoire van soul en reggae. 
Ze begeleidt zichzelf op de gitaar. 

Koor Olam Haba
De gedachte bij het koor Olam Haba is: “Eenheid in Verscheidenheid”. Dit principe komt 
zowel tot uiting in de keuze van liederen als in de manier waarop met elkaar wordt 
omgegaan, namelijk met respect voor ieders eigenheid. Zie www.olamhaba.nl 

Protestzang
Gharib (vreemdeling) is een protestzanger/fluitspeler uit Syrië. Hij maakt liederen over 
de vrijheid, de vrede en de liefde. Hij zingt traditionele Arabische muziek in een wat 
westerse sfeer.

Het Brandt
‘Het Brandt’ (Thomas, Tim, Harko en Bart) maakt Nederlandstalige melodramatische folk 
uit Nijmegen. Website: www.hetbrandt.nl

Colourful City koor (CCK)
Heimwee, liefde en troost klinkt door in de liederen. Het koor zingt, beweegt, ontroert, 
danst en raakt onze harten. Ons koor bestaat uit ongeveer 80 leden, samengesteld uit 
alle lagen van de Nijmeegse bevolking. Kijk op onze website www.colourfulcitykoor.com

Workshop Yoga en meditatie
Deze workshop wordt gedaan door Janneke Slavenburg van Het Apostolisch Genootschap. 
Zij geeft aan dat yoga en meditatie helpen om de VREDE in jezelf te vinden. We doen 
samen oefeningen die je ook makkelijk thuis kunt toepassen.

Workshop Arabische taal en schrift
Het Arabisch is een oude semitische taal met een heel eigen schrift. Hoe zit dit taal in 
elkaar en hoe kan je Arabisch leren schrijven? Leer je eigen naam in het Arabisch te 
schrijven! Abbas el Ouali zal het voordoen en ook vertellen over Arabische kalligrafie.

Workshop discriminatie
Ieder1gelijk stelt ons vragen: Wat is vreemd en wat is gewoon? Twee mannen die hand 
in hand lopen? Op een luchtige en prikkelende manier bespreken we vooroordelen en 
discriminatie. In de vorm van stellingen, vragen en raadsels. Zie www.ieder1gelijk.nl

Workshop ‘Eerlijk Delen’
Cecile van de Pol, betrokken bij Transition Town Nijmegen, stelt dat onze aarde van 
iedereen is en daarom zouden we ruimte en grondstoffen eerlijk samen moeten delen. 
Zie www.transitiontowns.nl
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Armeense volksmuziek
Vier musici spelen Armeense volksmuziek: Rustam op de duduk, een fluit met een dubbel 
riet, Arkadi op de thar, een soort gitaar, Armen op de accordeon en Marat op de dhol, 
een trom. Hun dansgroep heet Karot (heimwee). Zie www.karot.nl.  

Toelichting bij de intermezzo’s en overige activiteiten

Buikdansen
De westerse term ‘buikdansen’ dekt eigenlijk lang niet de lading. Er zijn veel 
verschillende culturen met hun eigen geschiedenis die veel verschillende stijlen 
van dansen hebben voortgebracht. Website: www.azizabellydance.nl

Wereldblik
‘Wereldblik’ is een groep jonge vluchtelingen, ook asielzoekers, en immigranten uit vele 
werelddelen. Ze doen korte positieve acties (upgrades) die bijdragen aan een betere 
wereld. Upgrading is onderdeel van het programma ‘Consumptie verplicht’ van o.a.  
COS Gelderland. Kijk op www.upgraden.nu

De Poëziekoerier
Marjolein Pieks is dichteres, zangeres, performer en cultuurproducent. Ze publiceerde 
gedichten in o.m. Krakatau, Schrijven, Op Ruwe Planken en Poëzie.GL. Haar debuut-
bundel ‘Naïef Monster’ dateert van 2005. Zie www.depoeziekoerier.nl

Handlezen
Handlezen is een eeuwenoude en zuivere vorm om je persoonlijkheid te spiegelen. 
Jij geeft mij je handen en ik geef jou een stukje inzicht in jezelf, gratis en voor niets!
Je hebt je leven in eigen hand! Meer info: www.dehandleiding.nl

Young Unity
Wij zijn een groep jonge mensen met diverse achtergrond, cultuur en religie. Als we 
samenkomen zoeken we naar verbintenissen en raakvlakken zonder de verschillen uit 
het oog te verliezen. Dit doen we door de dialoog aan te gaan tijdens geplande 
bijeenkomsten. Tijdens het Vredesfeest zullen we ons presenteren als een groep die 
één is in diversiteit.

Oosterse massage
De Iraanse Paridokht DivanAli geeft een kwartier lang ontspannende massage voor 
gestresste mensen. Haar geoliede handen bewegen over nek en schouders, rug en buik. 
Alle gewrichten waar pijn zit krijgen een beurt.
Contact: p.divanali@hotmail.com

Henna schilderen
De gedroogde bladeren van de hennaplant moet je eerst verkruimelen, dan mengen 
met water tot een modderig papje. Dan kan je met behulp van een spuit met dunne 
naald sierlijke versieringen maken op je hand, in een donkerrode kleur. Die versierin-
gen blijven een paar dagen zitten, dus het is geen tatoëring. Leuk voor jong en oud – 
en je wordt er blij van!



www.nijmegen.nl

www.talis.nl
www.haella.nl

www.ikvpaxchristi.nl

www.kerkenwereld.nl

www.portaal.nl

www.standvastwonen.nl

Kijk ook op www.facebook.com en zoek op 'vredesfeest nijmegen’ 
Volg ons ook op #twitter
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De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen wil de betrokkenheid 
tussen levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en gemeenschappen 
bevorderen en zet zich in voor de sociale cohesie in de samenleving. 
Meer informatie: Hans Slavenburg, secretaris, 024-3578870, www.rlrnijmegen.nl

De RVKN is een netwerk van christelijke geloofsgemeenschappen in Nijmegen 
e.o. waarin zichtbaar wordt gemaakt wat deze geloofsgemeenschappen te bieden 
hebben aan spiritualiteit en bezieling in en voor onze samenleving. 
Secretaris: Brenda Mathijssen. Website: www.raadvankerkennijmegen.nl

In samenwerking met
Colourful City – COS Gelderland – Party for Peace – Transition Town Nijmegen – Vluchtelingenwerk 
Gelderland – Wereldvredesvlam

En met steun van
COiL – IVC – NIM – Dichterbij – Het Inter-lokaal – Tandem Welzijn – Wijkraad Waterkwartier – Wijkraad 
Wolfskuil – Wij staan voor de wijk

Dit Intercultureel Vredesfeestprogramma wordt mogelijk gemaakt door:

Franciskanen - St. Overal - St. Rotterdam/PKN - St. Steunfonds 

Buurt- en Klubhuiswerk - St. Terra - Zrs. Dominicanessen -

Mondtotmond reclame Mill


