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 Programma Vredesweek Enschede 17 september tot en met 25 september 
Motto: Elk mens een veilig bestaan 
 
Locatie : De Wonne: Vredesambassade 
 

 
 
 
Ambassadeur: vacature ( er wordt naarstig gezocht naar bekende Nederlander met 
Enschedese binding1  
 
Zaterdag 17 september  13.30 
Opening van de ambassade:       -     het uitrollen van de vredesvlag aan de Vredesambassade 

- toespraak van de ambassadeur 
- inbrengen van de Wereld Vredesvlam in de Wonne en 

ontsteken van de Vredesvlam door de 
Vredesambassadeur met medewerking van leerlingen 
basisschool Freinet. 

- toast met muzikale omlijsting 
- opening Vredesmarkt in de nieuwe wintertuin van de 

Wonne 
 
Zondag 18 september 

- vieringen in verschillende kerken in 
de stad 
“In Enschede-Zuid wordt voor de 

    derde keer de "Zondag in het gras" 
gehouden, een (openlucht viering) 
bijeenkomst om kerken en de wijk meer op 
elkaar te betrekken. 

  Dit jaar is ervoor gekozen om aan  "In Enschede-Zuid wordt voor de derde 
te sluiten bij de vredesweek. In dit kader 
wordt er een ambassadeur “voor de vrede 
van de wijk” in het leven geroepen. 
De viering begint om 15.00 uur met 
medewerking van scholen op het gras in het 
Wesselerbrinkpark. 

 
- geen markt 

 
 

                                                 
1
 De werkgroep zoekt niet via de gemakkelijkste weg naar een ambassadeur. Er is namelijk niet gekozen voor 

een politiek persoon. Omdat het vakantie tijd is, wordt de zoektocht enigszins vertraagd. 
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Maandag 19 september    
13.00 -  16.00   

- inloop :informatie-kraampjes van diverse organisaties, 
die te maken hebben met “elk mens een veilig bestaan” 
(zie achteraan programma) 

- operationaliseren van schrijf-, teken- en schilderhoek 
- mogelijkheid tot gebed en meditatie in de stilte-ruimte 
- doorlopende dia-voorstelling 

 
19.30-   21.00: 
      

-   avond-activiteit  met Nelleke Nijhuis.  
    Zij heeft stage gelopen in Mathare, een sloppen wijk van 
     Nairobi, Kenia. Daar heeft ze gewerkt met jongeren. 

 
Dinsdag 20 september      
13.00 -   16.00      

 inloop Vredesmarkt (zie hierboven) 
 
19.30 -   21.00       

- avondactiviteit in te vullen door Enschede voor Vrede 
        Petra Stienen aan het woord.  

Zij vertelt onder andere iets over haar ervaringen als 
diplomate in het Midden Oosten.  In 2008 schreef zij 
haar boek: “Dromen van een Arabische lente”  

 
 
Woensdag 21 september   
13.00 -   16.00    inloop Vredesmarkt (zie hierboven) 
 
 
19.00 -   21.00       

- Viering van de Internationale dag van de Vrede     
 Locatie : Prismare, Enschede. Een internationaal 
 Programma met Wereld Vredesvlam, muziek en  
 Sprekers. Motto: Vrede en Verdraagzaamheid 

 
Donderdag 22 september  
13.00 -   16.00      inloop Vredesmarkt (zie hierboven) 
 
19.30 -   21.00        

- avondactiviteit ingevuld door Boeddhisten uit Enschede 
 en omgeving. Deze bijeenkomst heeft als thema “Chanten”. 

Het chanten / reciteren van Nam- myo-ho-renge-kyo ( titel van de 
Lotus Sutra, van Shakyamuni)) is een Middel om je Eigen 
Boeddhastaat naar boven te halen, (ieder bezit die Boeddhastaat) 
opdat je ook de Boeddhastaat van je buurman/vrouw kan zien. 
Boeddhastaat is niets anders dan jouw eigen, Wijsheid, Moed, 
Compassie en Levensenergie, volgens het praktische Boeddhisme van 
Nichiren Daishonin ( Japanse monnik, 13de eeuw). 
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Vrijdag 23 september        
13.00 -   16.00    inloop Vredesmarkt (zie hierboven) 
 
19.30 -    21.00       

- Dans/ feestavond in  “de Wonne”, verzorgd door 
 gemeenschap van “de Wonne” met muziek, (o.a. sacre 
 dans) 
      
 
 
Zaterdag 24 september      
13.00 – 16.30       

- Vredeswake/Vredesmarkt door Enschede voor Vrede  
 (bij goed weer buiten) 

Met medewerking van de deelnemers van de 
  “Vredesmarkt”, sprekers, muziek, enz. De dag wordt 

afgesloten met “de Stiltekring tegen geweld” 
  

 
Zondag 25 september                 

-  vieringen in verschillend kerken in de stad 
 “Enschede voor Vrede” sluit de Vredesweek af met 

het optreden van een koor en eventueel uitgebreid met 
een ander activiteit, zoals het overbrengen van de Wereld 
Vredesvlam van de Vredesambassade naar de 
Jacobuskerk ter afsluiting. 

Wijzigingen voorbehouden 

 
Deelnemende organisaties: 

 Humanitas  met onder andere “Humanitas Tandem” en “Humanitas  Onderdak” 

 Wereld Vredesvlam Enschede 

 Opvang en levensbeschouwing Leger des Heils 

 Opvang en levensbeschouwing de Wonne 

 Enschede voor Vrede 

 De Wonne Enschede, Glanerbrug en Almelo 

 Vrouwenbeweging SIVE 

 Taizeegroep 

 Bibliotheek Enschede 

 Aramese Beweging voor Mensenrechten 

 Franciscaanse Beweging 

 Sive Vrouwenbeweging 

 Nahib Vrouwenhuis in Kaboel, Afghanistan 

 Leger des Heils 

 Citypastoraat 

 Inzamelingactie boeken voor IKV PaxChristi. De opbrengst gaat naar een goed doel. 
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Begroting  Vredesambassade  Enschede 2011   ( 8 dagen ) 
 
Vergunning gemeente voor kraampjes buiten                                   €          50,- 
 
Huur kraampjes                                                                                    -        200,- 
 
Folders, publiciteit                                                                                -        150,- 
 
Lamp voor de Wereld Vredesvlam en  
nog onvoorziene uitgaven voor de Vredesambassade   
(leefgemeenschap “de Wonne”, zie hieronder)   -        100,- 
                                                                                                        ______________ 
 
Aan te vragen subsidie  PaxChristi                                                         €       500,- 
 
 
Alle deelnemende organisaties bekostigen hun eigen inbreng en invulling avond activiteit 

 
Extra investering voor “de Wonne”: 
Gebruik van grote en kleine zaal 
Koffie en thee voor bezoekers en vrijwilligers 
Materialen voor gezamenlijk kunstwerk  
Kinderkleurplaten 
Gebruik van projectie-apparatuur , enz..                   
Extra licht en verwarming 
 
Een bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer 19 83 19 967 ten name van Vedan, Enschede onder 
vermelding van Vredesweek – vredesambassade 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


