
Programma van 31 oktober 2013  

Vanavond vieren we de eerste van een serie ontmoetingen die wij namens 

de Wonne, de Wereldvredesvlam en de Raad voor levensbeschouwingen en 

religies aan alle inwoners van Enschede aanbieden. Tijdens deze inleiding 

nemen wij u aan de hand in het idee van deze serie, in de Vredesvlam en in 

de gedachten van de vrienden van het vuur. 

 

Vanavond nemen we u mee langs het ontstaan van de World Peace Flame 

en laten u het vuur en water in uzelf ervaren. We maken kennis met de 

man volgens wiens gedachtegoed ze in de Wonne leven, Franciscus van 

Assisi. En we leggen een verbinding tussen de vredesvlam en Franciscus. 

 

 

Wereldvredesvlam Twente en de Wonne 

Sinds 21 maart 2012 brandt de 

Wereldvredesvlam in De Wonne in 

Enschede. Daarmee hebben we als 

stichting en woongemeenschap, 

samen met de World Peace Flame 

Foundation, een vurige wens 

gerealiseerd: we dragen in deze 

wereld bij aan het verspreiden van 

vrede in jezelf, in de omgeving van 

Enschede en in de wereld.  

 

De World Peace Flame brandt voor iedereen. Iedereen kan en mag dus ook 

meehelpen bij het uitdragen van dit licht. Elke stap, hoe klein of groot ook, 

is daarbij al voldoende. 

 

 

Blijf met ons verbonden 

 www.wereldvredesvlamtwente.nl 

 www.facebook.com/vredesvlamtwente  

 www.twitter.com/vredesvlam 

 www.wonne.nl  

 

 info@wereldvredesvlamtwente.nl  

Als alles duister is 

Bron: Taizé 

 

 

Gebed toegeschreven aan Franciscus 

Uit: De verborgen kracht van het licht / Mansukh Patel 

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: 

zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, 

dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, 

dat ik verenig waar men strijdt, 

dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, 

dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt, 

dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst, 

dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is, 

dat ik vreugde breng waar leed woont. 

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word, 

maar dat ik troost breng, 

niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta, 

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. 

Want wie geeft, ontvangt, 

wie zich zelf vergeet, die vindt, 

wie vergeeft, hem wordt vergeven 

en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven. 

Amen. 

http://www.wereldvredesvlamtwente.nl/
http://www.facebook.com/vredesvlamtwente
http://www.twitter.com/vredesvlam
http://www.wonne.nl/
mailto:info@wereldvredesvlamtwente.nl


 

 

 

 

 

 

Maak kennis met de rijke verhalen, ervaringen, gedichten, gebeden en 

muziek uit ondermeer het Christendom, Jodendom, Boeddhisme, 

Hindoeïsme, Humanisme en de Islam. Hun bronnen bieden sinds mensen-

heugenis een reservoir aan universele wijsheden. Door deze letterlijk en 

figuurlijk in het licht van de Wereldvredesvlam met elkaar te delen, gaan 

we verdieping, verbreding en verbinding aan.  

 

 

Locatie: Wintertuin van de Wonne 

Noorderhagen 25, Enschede 

Hier brandt sinds maart 2012 de Wereldvredesvlam 

 

Datum: Elke laatste donderdag van de maand 

 

 31 oktober 2013 

28 november 2013 

26 december 2013 

30 januari 2014 

27 februari 2014 

 

27 maart 2014 

24 april 2014 

29 mei 2014 

26 juni 2014 

 

Tijd: 19.30 – 20.30 

Na afloop is er koffie en thee 

 

Toegang: Gratis, we ontvangen je graag! 

 

 

 

IN HET LICHT VAN… VREDE 
Ontmoetingen vanuit geloof, hoop en liefde 

 


