
 

DOORLOPEND: 

TENTOONSTELLING PAX VREDESWEEK AFFICHES LEN MUNNIK   

17 sept - 10 okt  -  in Museum Vlaardingen -  Alle affiches die de bekende 

cartoonist Len Munnik in de loop der jaren voor de vredesweek tekende. 

 

IN PAND VOOR VREDE & DURF  

(voormalig V&D winkelpand, Veerplein) 

17 sept - 10 okt  -  EXPOSITIE IN ETALAGES 

- ICAN tentoonstelling van foto’s en teksten n.a.v. herdenking 75 Jaar 

Hiroshima en Nagasaki  

- PAX vredesweek affiches  o.a. van Len Munnik 

- Kraanvogels en vredesvlaggen  o.a. gemaakt tijdens de Burendag   

- Tekeningen van scholieren rond thema ‘Vrede verbindt verschil’  

vanuit lessen levensbeschouwing Openbaar Onderwijs 

- Foto’s van street-art rond Black Lives Matter acties in de USA  

- Presentatie Vlaardingen Regenboogstad 

- Videopresentatie 8 Persoonlijke verhalen  -  Kunsthistorisch  

Bureau Kunst en Kunde / Willy Atema  - op smartphone via  

QR-code te beluisteren (ook te zien op facebook, LinkedIn ed.)  

- Presentatie 75 jaar Bevrijding en St. Indisch Belang Vlaardingen 

17 - 25 sept  -  ACTIVITEITEN 

- Vouwen Voor Vrede – kraanvogels voor een atoomwapenvrije wereld  
De kraanvogels zullen aan leden van de 2e Kamer worden aangeboden 

- Workshops Wandschilderingen rond thema ‘Vrede verbindt verschil’   
m.m.v. kunstenaars van Stichting Zona Franca en Vluchtelingenwerk  

- Theater presentatie tegen racisme  door Antipesto 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN ROND ‘VREDE VERBINDT VERSCHIL’  
17 – 27 sept 

- 6 Columns met tekeningen in het Algemeen Dagblad  door St. Schrijfwerk/ 

  Marleen Bos en Bojoura Stolz  (AD, Regio Waterweg) 
- Interviewgesprekken bij Omroep Vlaardingen   Vele Vlaardingers Eén Huis 

 

Zie ook https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-vlaardingen  +  www.vredesweeek.nl 

Informatie/secretariaat: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl 

 

                         

    

     

    

PAX VREDESWEEK  17 – 27 september 2020 

Programma voor  
Vlaardingen en Schiedam   

+  PAX online   
 
 
 

                                          

https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-schiedam
mailto:ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl


 
***   vooraf aanmelden noodzakelijk, via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl 

 
Donderdag 17 september  16.30 uur  -  Opening tentoonstelling affiches 

Len Munnik  -  Museum Vlaardingen  -  Al zijn Vredesweek-affiches.  *** 
 
Donderdag 17 september  19.30 uur  -  Presentatie programma PAX 
Vredesweek aan gemeenteraadsleden Vlaardingen  Stadhuis   
 
Vrijdag 18 september  15.30 uur  -   Aftrap Vredesweek PAX landelijk / Utrecht: 
Vredesweeklezing over thema ‘Vrede verbindt verschil’  Door Hans Alma 
(hoogleraar compassie VU), Natascha van Weezel (schreef o.a. over de relatie 
tussen moslims en joden in Nederland), en Enis Odaci (deskundige 
interreligieuze dialoog en inclusie).  Domkerk, Utrecht  +  LIVESTREAM  via 
www.vredesweek.nl. 
 
Zaterdag 19 september  14.00 uur  -  Lancering door Amnesty Vl. van 
de OV-wandeling ‘Vrijheden-Mensenrechtenwandeling Vlaardingen’  
Metrostation Vlaardingen-Oost. Start door wethouder Bart de Leede.  
Daarna is er gelegenheid de wandeling met een gids te lopen. 
 
Zaterdag 19 september  15.00 uur  -  Film ‘Just Mercy’  (2019, USA)   
Wenneker Cinema, Vijgenstraat 2, Schiedam. Over de jonge zwarte advocaat 
Bryan Stevenson en zijn historische strijd voor gerechtigheid, tegen het systeem. 
www.wennekercinema.nl/info/openingstijden.   
 
Zondag 20 september  -  Kerken themaviering Vrede verbindt verschil    
Vlaardingen:  9.30 uur Lucaskerk, 10.00 Bethelkerk, 11.00 uur PAX Christikerk. 
 
Maandag 21 september  -  Interreligieuze viering Vrede verbindt verschil  *** 
Schiedam:  19.00 u, Dorpskerk, Schiedam-Kethel. 
 
Maandag 21 september  18.00 uur  -  Vredesmaaltijd met gesprekken over 
racisme en discriminatie met vertegenwoordigers van diverse organisaties, 
beroepen, en jongeren.  Organisatie door AMNESTY, PAV, Vluchtelingenwerk  -  

de Windwijzer. Discussie o.l.v. PAX-ambassadeur wethouder Bart de Leede. *** 
 
Dinsdag 22 september  15.00 - 16.30 -  Themamiddag rond Black Lives Matter, 
inleiding vanuit RADAR - expertisecentrum vóór gelijke behandeling, 
tegen discriminatie - met discussie. Over racisme en de bestrijding 

ervan, toegespitst op Vlaardingen/Waterweggebied. Lucaskerk.  *** 
 
 

 

Dinsdag 22 september  19.00 uur  -  Webinar van PAX landelijk  
‘Ontwikkelingen in de anti-kernwapenlobby’  door Remco Frank, 
medewerker humanitaire ontwapening PAX.  PAX is vanaf het begin betrokken 
bij de anti-kernwapenbeweging, en partner in de International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN, winnaar Nobelprijs van 
de Vrede 2017  -  LIVESTREAM  via www.vredesweek.nl   
 

Woensdag 23 september  19.30 uur  -  Landelijke online vredesdialoog via 
Zoom  door Utrecht in Dialoog i.s.m. PAX. Voor ieder die in gesprek wil gaan 
over ‘Vrede verbindt verschil’. Hoe gaan we om met verschillen, zoals die in 
cultuur, religie, huidskleur? Na een introductie gesprekken in groepjes. Meld je 
aan via https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/vrede-verbindt-
verschil/ 
 

Donderdag 24 september  13.30 uur  -   Kunstworkshops voor scholieren        

Thema’s schilderen, fotografie en dans voor ISK-VOS-leerlingen, Kade40 
 

Donderdag 24 september  15.00 uur  -  Mekka, stad oud als het geloof   Lezing  
door Willy Atema, Moskee Oosthavenkade.  Over Mekka als religieuze hoofdstad, 
en de pelgrimstocht, de Hadj, waaraan elk jaar duizenden Nederlanders 

deelnemen. Respectvolle kleding gewenst (voor dames hoofddoekje of 
hoofdsjaaltje) *** ***   
 

Donderdag 24 september  19.30 uur  -  Webinar ‘Vredesactivisme in Irak’   
Rajin Alqallih-van der Zijde (PAX) en de Iraakse vredesactivist Inas praten over 
de huidige situatie in Irak, 10 maanden na de uitbraak van hevige protesten. O.a. 
over de rol van vrouwen daarin. (Engelstalig)   LIVESTREAM  via 
www.vredesweek.nl   
 

Vrijdag 25 september  20.00 uur  -  Film ‘For Sama’   Bekroonde documentaire 
van de Syrische studente Waad Al-Kateab over haar dagelijks leven in Aleppo in 

oorlogstijd, wanneer ook dochter Sama wordt geboren. De Windwijzer. *** 
 

Zaterdag 26 september  -  KRAANVOGELS Vouwen voor Vrede  
+ beschilderen van vredesvlaggen, tijdens BURENDAG   
in verschillende wijken van Vlaardingen. Door Kade40 en Minters. 
 

Zaterdag 26 september  -  ‘Kernwapens Volkel uit’, actie i.s.m. PAX landelijk 
Fietstocht vanuit Düsseldorf naar Volkel, en een protestactie in Volkel zelf.  

Meer informatie https://nonukes.nl/kom-26-september-naar-volkel    *** 
Zondag 27 september  -  Themaviering Vrede  10.00 uur: Kerkcentrum Holy. 
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