
                        
PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die moed hebben om voor vrede te gaan

Vredesweek 2022: VREDE punt

“De wereld is kleiner geworden” wordt vaak gezegd.
“Globalisering” heeft de rest van de wereld dichterbij gebracht.
“Met TV en internet is alle nieuws nu binnen handbereik,” is een algemeen 
aanvaarde stelling.

Dit alles zou vrede dichterbij hebben kunnen brengen. Maar goede 
informatievoorziening, een kleinere, makkelijker te bereiken wereld heeft bijna 
een tegenovergesteld effect gehad: Vrede lijkt verder weg dan ooit.

Voor het eerst in vijfenzeventig jaar is Nederland (deels) ontregeld door een 
oorlog in Europa. Enkele zekerheden zijn verdwenen. En leven met 
onzekerheden, dat hebben we in Nederland verleerd. 

En er zijn nog meer onzekerheden op ons afgekomen: economische 
onzekerheden, de woningnood, de stikstofcrisis en andere effecten van de 
klimaatcrisis en de internationale vluchtelingencrisis.

En, zoals bijna altijd in tijden van crisis, worden er schijn- of halve oplossingen 
gepresenteerd. Daarnaast hebben we nu ook te maken met ‘fake news’. 
Al in de Bijbelse tijden (Jeremia 6:13-14) waren er valse profeten die problemen 
bagatelliseerden en ingrijpende veranderingen uit de weg wilden gaan:

Van de kleinste tot de grootste, ze zijn allemaal begerig naar winst; 
zowel profeten als priesters, allemaal bedrog. 
Ze kleden de wond van mijn volk alsof het niet ernstig was.
“Vrede, vrede”, zeggen ze, als er geen vrede is.

De laatste maanden horen we (terecht) veel over de noodzaak om aandacht 
voor Defensie te hebben. Maar we horen bijna niets over de noodzaak om meer 
aandacht voor Vrede te hebben, terwijl Vrede altijd hand-in-hand met 
Rechtvaardigheid gaat.

En waarover moet de Vredesweek in Vlaardingen gaan in tijd van zoveel 
onzekerheden?
Wij kiezen gewoon voor “VREDE.”  Niets anders.

PAX VREDESWEEK  2022 
15 – 25 september 2022

 

Programma voor 
Vlaardingen, Maasluis en Schiedam  +  PAX online  

Info via https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-vlaardingen   ;  
Secretariaat PAX Ambassade:  ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl .  

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


Donderdag 15 september  20.00 uur  -  Presentatie programma PAX 
Vredesweek aan gemeenteraadsleden Vlaardingen  -  Stadhuis. 

Vrijdag 16 september  10.00 uur  -  opening expositie ‘(Pr)oud! Viert liefde in alle 
kleuren van de regenboog’,  zes portretten van senior LHBTI-ers - 
hal Stadskantoor Westnieuwland.   Expositie tot en met 30 oktober

Vrijdag 16 september  20.00 uur -  film ‘Madres Parelelas’  -  De Windwijzer, 
kosten € 6,-- .

Zaterdag 17 september  12.00 uur  -  Stiltekring  - zoals in vele dorpen en steden -
In Schiedam:  Kloosterplaats  (Gat van Bolmers).
In Vlaardingen:  Geuzenmonument.   Iedereen van harte welkom.  

Zondag 18 september   9.30 uur  -  Oecumenische vieringen  in Maassluis en 
Vlaardingen -  Locatie: Immanuëlkerk en Lucaskerk.  
  
Zondag 18 september  15.00 uur  -  film ‘Bigger than us’  -  Wenneker Cinema,
Schiedam  -  Kaarten online kopen via    www.wennekercinema.nl  

Zondag 18 september  15:00 uur, inloop 14:30 uur  -  PAX Lezing  -  met de 
mogelijkheid om na te praten  -  door Mpho Andrea Tutu van Furth  -  aanmelden 
verplicht, ook voor online livestream.  Locatie:  Domkerk  UTRECHT.  

Maandag  19 september  12.00 uur  -  Stiltekring  -  Mensenrechtenmonument,   
Oranjepark, hoek Hof / Julianasingel.  Iedereen van harte welkom.  

Maandag 19 september 
13.30 uur -  Kunst workshops voor leerlingen van VOS-ISK en het Geuzencollege. 
Organisatie Platform Ander Vlaardingen en KADE40. 
15.00 uur -  Presentatie van gemaakte werkstukken  -  Locatie: KADE40.  Info: 
nellekevdl46@kpnmail.nl 

Dinsdag 20 september t/m donderdag 23 september, dagelijks 10.00 - 16.30 uur
Community Art Project. Locatie:  Museum Vlaardingen.  Info en aanmelden om 
mee te schilderen via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl  

Dinsdag 20 september  12.00 uur  -  Stiltekring  -  Holy - Holiërhoek.  Iedereen  
van harte welkom.  

Dinsdag 20 september  20.00 uur - ‘Nieuw thuis VL.2022’ -  Verhalen van drie 
vluchtelingen in Vlaardingen in verschillende tijdsperioden - met live muziek en 
introductie door Ambassadeur van de Vrede.  Locatie: Lucaskerk.  

Woensdag 21 september  -  Internationale Dag van de Vrede  -  DOE MEE AAN 
VLAGGEN VOOR VREDE -  bestel een vlag via  ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl     

Woensdag 21 september  12.00 uur  -  Stiltekring  -  Vlaardingen West - 
pleintje bij Rehobothkerk, Billitonlaan.   Iedereen van harte welkom.  

Woensdag 21 september 19.00 uur - Interreligieuze verkenningsbijeenkomst - na
de viering een dialooggesprek - Islamitisch Centrum S’dam, Dr. Schaepmansingel.

Woensdag 21 september  20.00 uur  -  Vrede als vruchtbare grond  -
Een ontmoeting met kunstenaars, schrijvers, musici uit verschillende landen. 
De Windwijzer.  Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl  

Donderdag  22 september  12.00 uur  -  Stiltekring  -  Holy - De Loper.  Iedereen 
van harte welkom.  

Donderdag 22 september  20.00 uur, inloop 19.30 uur - Lezing Oekraïne  -  met 
een nagesprek  -  door Michael Persson, redacteur De Volkskrant. 
Kroepoekfabriek.  Aanmelden via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl 

Vrijdag  23 september  12.00 uur  -  Stiltekring  -  Vlaardingen Centrum  - 
Stiltecentrum De Driepas, bij Lucaskerk, Hoogstraat 26.  Allen van harte welkom.
  
Vrijdag 23 september  16.00 uur - opening expositie van Community Art Project  
van Stichting Zona Franca.  Tussen 15.00-15.45 uur  rondleiding door het Museum
in diverse talen. Terrazzohal, Museum Vlaardingen.  Expositie tot en met 30 oktober

Zaterdag 24 september  12.00 uur  -  Stiltekring  -  Vlaardingen Centrum  -
Markt Veerplein.   Iedereen van harte welkom.

Zondag 25 september  Oecumenische vieringen  in Vlaardingen en Kethel
10.30 uur  in Kerkcentrum Holy.  11.00 uur  in St. Jacobuskerk, Kethel.  
  
Zondag 25 september  12.30 uur  -  Walk of Peace nationaal – Den Haag
Om per stad of regionaal samen te vertrekken:  Aanmelden via 
ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl 
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