
Vredesweek, Vrede verbindt… 

Vrijdagavond 16 september
Opening van de vredesweek, in samenwerking met 
diverse levensbeschouwingen. 
Aansluitend workshop symbolisch bloemschikken. 
Aanvang 19.30 uur, Kerk van de Nazarener, Zwanensin-
gel 1, Vlaardingen

Zaterdagmiddag 17 september 
Welkom aan alle vluchtelingen die vanaf begin 2015 in 
Vlaardingen zijn komen wonen. Met muziek en zang en 
een korte toespraak. Met eigen gebakken taart en koek. 
Ook is er de presentatie van een nieuw boekje ‘Wel-
kom!’ Er is veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Aanvang 14.00 uur - tot 16.30 uur, H. Lucaskerk, 
Hoogstraat 26, Vlaardingen

Zaterdagmiddag 17 september 
Kraam Vredesweek Schiedam. Voorbijgangers worden 
op interactieve wijze geattendeerd op de start van de 
Vredesweek. Er is PAX-materiaal beschikbaar en andere 
informatie. 
Plaats: Winkelcentrum Spaland. Tijd: 12-16 uur 

Zondagmorgen 18 september
Oecumenische dienst in het teken van de vredesweek
Jacobuskerk, Kerkweg, Schiedam. Aanvang 11 uur. 

Zondagmiddag 18 september 
Culturele lezing over Syrië door mevrouw drs. Willy 
Atema. 

Met Syrische muziek op de ‘alud’, door Ahmad Ahmad, 
voorheen muziekleraar aan de Damascus-universiteit. 
Aanvang 15.00 uur, De Windwijzer, Schiedamseweg 95, 
Vlaardingen

Maandagochtend 19 september
Workshops. Platform Ander Vlaardingen en KADE40 
geven een aantal workshops theater, muziek, fotografie, 
dichten en schilderen voor taalklassen van Vluchte-
lingenwerk en voor leerlingen van de internationale 
schakelklassen van college De Vos.
Kade 40 - Westhavenkade 40, Vlaardingen

Woensdagavond 21 september 
Informatie- en gespreksavond op de Internationale Dag 
van de Vrede, georganiseerd door PAX en Gemeente 
Vlaardingen. Allerlei Vlaardingers komen aan het 
woord, met hun verschillende visies op onze angstige(?) 
en gespleten(?) lokale samenleving. 
Wij willen als PAX aan de wereld bouwen en bruggen 
slaan; Vrede verbindt! 
Aanvang 19.45 uur, De Harmonie, Stadsgehoorzaal, 
Schiedamseweg 51, Vlaardingen

Donderdagavond 22 september 
Cultuur Verbindt. Een avond met dichters, muzikanten 

Wandelen, spreken, muziek en lezing…
De vredesweek, 16 tot 25 september, biedt vele activiteiten. Hieronder het 
programma van ambassadestad Vlaardingen en van Schiedam. 
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en verhalenvertellers. Wat mensen verbindt om in vrede 
met elkaar te leven, is ook het delen van hun cultuur, 
van liederen, verhalen, dans, beeldende kunst, maal-
tijden, mode. Juan Heinsohn en Rob van Herwaarden 
zullen de verschillende bijdragen aan elkaar praten en 
inspirerende filmpjes laten zien over verbinding, ont-
moeting en vrede. 
Aanvang 19.30 uur. De Windwijzer, Schiedamseweg 95, 
Vlaardingen

Zaterdag 24 september 
Expositie in Vlaardingen. Er worden werkstukken 
tentoongesteld en gepresenteerd, omkleed met enkele 
muziekoptredens. Amnesty, Vluchtelingenwerk, de 
Wereldwinkel e.a. staan er met een informatie- en ver-
koopstandje.
KADE 40 - Westhavenkade 40 

Zaterdag 24 september
Expositie in Schiedam. Kunstwerken over vrede; kinde-
ren van scholen en kerken in Schiedam-Noord hebben 
hun vredeswens uitgebeeld. 
Er is tevens een kraam met PAX-materiaal. Bezoekers 
kunnen zelf een vredeswens uiten. Rond 15 uur zal een 
delegatie uit de kindergemeenteraad bekendmaken 
welke kunstwerken hen het meest aanspreken.  
Tijd: 10-16 uur. Plaats: de oude gymzaal op de her-

nieuwde Kloosterplaats, tussen Broersvest en Broers-
veld. 

Zondagmorgen 25 september
Oecumenische kerkdienst met als thema: Vrede ver-
bindt. Hoe houden we de kaars van de hoop brandend? 
Aanvang 10.00 uur. Bethelkerk, Burg. Verkadesingel, 
Vlaardingen
Voorgangers: Ds. Guus Fröberg en Lidwien Meijer. 

Zondagmiddag 25 september
Walk of Peace. Wandelen voor vrede met onderweg kor-
te, verbindende activiteiten en bijzondere ontmoetingen 
in gebedshuizen en op andere betekenisvolle plekken. 
Aanvang 14.00 uur. Start: Vele Vlaardingers Eén Huis, 
Hoogstraat 155. 

De hele week
Films. Het Wenneker Cinema in Schiedam besteedt in 
de programmering apart aandacht aan de vredesweek. 
Let op nadere aankondigingen! 
www.wennekercinema.nl

Vrede Verbindt…
vluchtelingen verbinden
Het thema voor de Vredesweek 2016 is Vrede 
Verbindt. Een tijdloos thema, dat wij in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis dit jaar actualiseren door 
aandacht te vragen voor onze verantwoordelijkheden 
met betrekking tot vluchtelingen, lokaal en wereld-
wijd.
Wij worden gevraagd bruggenbouwers in conflict-
gebieden te blijven steunen én om zelf bruggen-
bouwers te zijn, voor de nieuwkomers die hun land 
hebben moeten ontvluchten én voor onze stadsge-
noten, die achterdochtig of vijandig staan tegenover 

de komst van de vluchtelingen. 
Wij streven naar vrede niet al-
leen in de conflictlanden, maar 
ook lokaal.

David de Beer, ambassadeur van Vrede, 
Vlaardingen 

Vrede verbindt… 
in onze eigen samenleving?
De tegenstanders van de opvang van vluchtelingen 
zijn vaak zichtbaar in de media. Het komt er nu op 
aan de verbindende krachten te organiseren en zicht-
baar te maken. Wat kunnen wij daaraan bij bijdragen? 
In juni is de landelijke campagne gestart met als 
oproep Stay Human! Blijf menselijk. Toon compas-
sie. PAX behoort tot de initiatiefnemers samen met 
o.a. Vluchtelingenwerk, Humanitas, Unicef en Oxfam. 
Tijdens de vredesweek kunnen wij bijdragen aan de 
campagne Stay Human! 
Stay Human is een oproep om – ondanks vragen en 

bezorgdheid – vluchtelingen altijd 
te blijven zien als mensen. En om 
respectvol om te gaan met wie 
een ander standpunt inneemt 
dan jij. www.stayhuman.nu

Jan Gruiters, directeur landelijk 
vredesbeweging PAX
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