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      Bouwen aan vrede
Opening Vredesweek Nijmegen  

Zaterdag 17 september 19.30 uur
Buiten voor Titus Brandsma memorial (aan Keizer Karelplein)
(bij slechtweer vindt de opening binnen plaats)

In de vredesweek vinden er in Nijmegen veel activiteiten plaats. Aan het begin van de 
week wil de Raad van Levensbeschouwing en Religie Nijmegen mensen met diverse 
levensbeschouwingen en religies samenbrengen om te ontdekken dat verlangen naar 
vrede verbindt. Dit is een uitnodiging om bij deze opening, waarbij ook burgemeester Bruls
waarschijnlijk aanwezig is, actief aanwezig te zijn. 

Concreet is onze vraag aan u, die deelneemt aan de wake in de Valkhofkapel:
1. Wil uzelf of iemand van uw organisatie op zaterdag 17 september om 19uur aanwezig

zijn om binnen de opening van de vredesweek Nijmegen een rol te spelen?
2. Zou  u dan  een kaartje willen meebrengen met daarop een gedachte, bede, 

hartekreet, spreuk, liedtekst over vrede ? De hele vredesweek verzamelen we bij 
activiteiten vredeswensen  in de Vredesbox. 

3. Wilt u tijdens de opening mee bouwen aan vrede? Praktisch betekent dit dat u één 
keer naar voren komt om de kaart in de Vredesbox te doen en een steen toevoegt 
aan het vredesbouwwerk dat wordt gemaakt. (Zie programma opening hieronder)

4. We hopen dat u meedoet en deze opening en het programma van de vredesweek 
onder de aandacht wilt brengen van je achterban. In het programmaboekje van de 
opening en onze website geven we aan wie er meedoen.  Door minstens één persoon
mee te laten doen, wordt het verlangen naar en inzet voor vrede van uw organisatie 
dus zichtbaar.  

We horen graag of u meedoet voor 11 sept via  joska.vandermeer@gmail.com

mailto:joska.vandermeer@gmail.com


Als vrede uitzichtsloos lijkt
omdat er geen ein aan de conflicten komt

Als vrede jouw ongemakkelijk schijnt
omdat het je eigen plek bedreigt

Als vrede geen vrede blijkt
omdat wij ons vanbuiten

en vanbinnen bewapenen…

Laten we dan terugkeren
naar het begin van vrede

die ene hand, die, wederzijds,
-aarzelend maar hoopvol-

naar de ander reikt…

Programma opening   Vredesweek Nijmegen

Vrede is ver te zoeken 
Muziek waarin  de verschrikkingen van oorlog en geweld hoorbaar is

Welkomswoord 
Stilte voor allen die leven in onvrede, temidden van oorlog en geweld….

Bouwen aan vrede
Vredesambassadeur Masoed ontsteekt de vredesvlam.
In de hele vredesweek wordt er rond die vlam gewaakt in de Valkhofkapel.

Muziek waarin het verlangen naar vrede doorklinkt 

Start vredesbouwwerk en vredesbox
Een paar sprekers starten de bouw en spreken hun wens uit.

Vrede verbindt 
Inoefenen gezamenlijk lied  met woorden van voor vrede uit diverse tradities
Mensen uit verschillende levensbeschouwingen en vredesgroepen uit Nijmegen bouwen mee 
en vullen de vredesbox tijdens uitvoeren van dit lied.

Vredewensen aan elkaar  

Vrede uitdragen
Slotwoord 
Vertrek naar de Valkhofkapel om vredesvlam en vredesbox te overhandigen.


