
Raad voor Levensbeschouwing Raad van Kerken
en Religie  Nijmegen Nijmegen e.o.

Nieuws over het komende intercultureel Vredesfeest in 
Nijmegen – en ook over de viering van de Vredesweek!

Op zaterdag 22 september komt er weer een intercultureel Vredesfeest, nu in 
wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Heselaan 386, dicht bij het 
station. Vorig jaar was het Vredesfeest in Dukenburg een groot succes. Daarom 
gaat de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen het in 2012 opnieuw 
organiseren, ditmaal samen met de Raad van Kerken Nijmegen. Er komt een 
volledig nieuw programma. 

Dat programma begint in het wijkcentrum om 10.30 uur met een Vredesviering, 
waarin verschillende levensbeschouwingen een plaats krijgen. Om 12 uur is de 
officiële opening van het feest, dat duurt tot 17 uur. Er zijn optredens van o.a. het 
Balkankoor Kitka, diverse zangers en een jongerenband. Daarnaast zijn er 
workshops over o.a. discriminatie, yoga, Arabische kalligrafie en 
hennaschilderen. Tussendoor worden teksten en gedichten gelezen. Ook zijn er 
informatiestands van allerlei vredes- en milieugroepen, en voor iedereen zijn er 
lekkere hapjes. Kinderen kunnen meedoen met schminken en verven en er komt 
natuurlijk een goochelaar. Aan het eind gaan honderden ballonnen met 
zelfbedachte vredeskaartjes de lucht in. Het definitieve programma verschijnt in 
september. 

Het Vredesfeest wordt het hoogtepunt van de Vredesweek, die loopt van 15 tot 
en met 23 september. Op verzoek van IKV Pax Christi organiseren we dit jaar ook 
voor Nijmegen een ‘Ambassade van Vrede’. In De Haard aan de Groenestraat 170 
wordt de hele week deze Ambassade gevestigd, van waaruit de diverse 
activiteiten worden gecoördineerd. Qader Shafiq, beleidsmedewerker van COS 
Gelderland, wordt onze ‘ambassadeur van vrede’. Hij zal ons inspiratie geven! 

Uiteraard geven we aandacht aan het landelijke thema van de Vredesweek: de 
grondstoffenproblematiek. Grondstoffen waarvan wij profiteren bevorderen het 
welzijn in de landen waar ze vandaan komen vaak niet; ze leiden zelfs tot 
oorlogen.  Zo komt er een lezing over landroof in Afrika. Daarnaast geven we 
deze week een eigen thema: ‘Vrede met de Aarde’. Hoe gaan we met onze 
aarde om, hoe houden we die voor de toekomst in stand? In lezingen, debatten 
en workshops op verschillende plaatsen in de stad komen die vragen aan de 
orde. Zo komt er op vrijdagavond 21 september een ‘duurzaamheidscafé’ in Villa 
Lux, en de dag ervoor een bezinningsavond in De Haard. Groeperingen die zijn 
aangesloten bij onze Raden hebben we gevraagd, ook zelf een 
‘duurzaamheidsactiviteit’ op te zetten. 

Het initiatief voor dit Vredesfeest en onze deelname aan de Vredesweek worden 
financieel gesteund door een aantal landelijke en lokale organisaties waaronder 



de gemeente Nijmegen, woningbouwcorporaties, Kerk en Wereld en IKV Pax 
Christi.  Organisaties als COS Gelderland, Vluchtelingenwerk Gelderland, Party for 
Peace, Het Inter-lokaal, Tandem Welzijn, NIM, IVC, Transition Town Nijmegen en 
de wijkcomités van Wolfskuil en Waterkwartier verlenen hun medewerking. 

We verwachten mensen van vele verschillende culturen en religies, ook 
bewoners die niet religieus gebonden zijn. Al die mensen kunnen elkaar bij het 
feest ontmoeten en er ook actief aan bijdragen. Hartelijk welkom allemaal!

Nijmegen, juli 2012. 

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. Secretaris: Hans Slavenburg, 024-
3578870, info@rlrnijmegen.nl. Website: www.rlrnijmegen.nl. 
De Raad van Kerken van Nijmegen en omgeving is een netwerk van christelijke 
geloofsgemeenschappen in Nijmegen e.o. waarin zichtbaar wordt gemaakt wat de 
geloofsgemeenschappen te bieden hebben aan spiritualiteit en bezieling in en voor onze 
samenleving. Secretaris: Brenda Matthijsen. Website: www.raadvankerkennijmegen.nl. 
Verdere informatie over het Vredesfeest en de Vredesweek: Hans Slavenburg (algemeen 
coördinator) en Piet Muller (werkgroep PR Vredesfeest): 024-3572044, pmuller@dutch.nl.
Kijk ook op Facebook onder Vredesfeest Nijmegen en volg ons op #twitter.
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