
 

PROGRAMMA  VREDESWEEK 

ZWOLLE   18-26 september 2021 

thema: Jij hoort erbij! 

Vanwege  diverse corona maatregelen kunnen geplande evenementen 

soms niet of  in aangepaste vorm doorgaan. Wij vragen hiervoor uw be-

grip. Kijk vooraf  op onze website:  www.vredesplatformzwolle.nl 



Zaterdag 18 11.00 Meditatieve aandacht voor vrede 

Rode Torenplein Ook voor kinderen  Eindtijd: 12.00 uur. 

  13.30 Walk of Peace 

samen met Pax voor Vrede en de landelijke Raad van Kerken 

Wandeling in kleine groepen door de wijk Dieze. 

(4 km). Onderweg gesprekken en verhalen over  

‘Jij hoort erbij’. Graag tevoren aanmelden:  

vredesplatformzwolle@gmail.com. 

    

Zondag 19 10.00 Viering Vredeszondag 

Adventskerk, Talmaplein 2 (Zwolle-Zuid). 

  19.00 Oecumenische Vredesdienst 

OLV Basiliek (Peperbuskerk)  met medewerking van Oosterkerk, 

Thomas a Kempisparochie, Lutherse kerk, Remonstranten,  

Doopsgezinden en Basisbeweging. 

    

Dinsdag 21 17.00 Jouw lied - Mijn lied  

Ieder is welkom met eigen geluid en lied. Er is soep, brood en een 

gesprek over het lied, dat uw hart raakt. Vertel wat jou raakt in 

muziek en lied..En luister naar wat de ander raakt. Eindtijd 19.00 

uur. Opgave: 'liedvandevrede@elkz.nl’ 

Plein achter de Lutherse Kerk, Koeweg 2-4 (Ingang aan de achter-

kant, via de Potgietersingel. 

    

Woensdag 22 09.30 Drink een kop thee met een statushouder in je stad (1) 

‘Klets en Koek’, Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 

Deze bijeenkomst is speciaal voor vrouwen! 

  19.30 Drink een kop thee met een statushouder in je stad (2) 

In kleine groepjes kun je informeel de Nederlandse taal spreken 

met nieuwe Zwollenaren, Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17. 

Aanmelden (1 en 2): vredesplatformzwolle@gmail.com 



Donderdag 23 14.00 Begraafplaatsenpad.  Kennismaken met rituelen rondom dood en begra-

ven. Start bij Joodse begraafplaats aan de Kuyerhuislaan 5, daarna Islamiti-

sche afdeling Kranenburg en vervolgens Bergklooster bij beeld Thomas a 

Kempis. Eindtijd 17 uur. Organisatie: SLAG. Opgave via: www.slag-zwolle.nl. 

    

Vrijdag 24 19.00 Vredesvespers. Dominicanenkerk. Zang en teksten rond thema vredesweek 

mmv Yvonne Riemeijer en Thomaskoor.  Assendorperstraat 29. 

    

Zaterdag 25 10.00 Joggen voor de Vrede 

Start: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29. 

Van klooster langs synagoge naar moskee ism Run2day en SLAG.  Vrijwillige 

gift. Vooraf aanmelden via  www.run2dayevents.nl. 

  14.00 Tent of Nations, Informatiemiddag Tent of Nations, het vredesinitiatief in 

Bethlehem van de Palestijns christelijke familie Nasser. Aanmelden verplicht  

tentofnationsnl@gmail.com uiterlijk 20 sept.  o.v.v. naam, tel.nr. en 'Zwolle'. 

Locatie: Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG 

    

Zondag 26 17.00 Vredesviering met beperkte zang in de Grote Kerk 

 aan de Melkmarkt. 

   Financiële bijdragen: zijn welkom op bankrekening 

 NL61 TRIO 2024 7825 66, t.n.v. A.P.Hoogcarspel, Zwolle, o.v.v. 

“Vredesplatform Zwolle”. 



‘Walk of Peace’ 2021 in Zwolle 

Meer informatie: www.vredesplatformzwolle.nl 

 

Op zaterdag 18 september vindt deze activiteit 

van de Vredesweek plaats in de stadswijk Dieze. 

We komen om 13.30 uur samen bij Openbare  

Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83  

in Zwolle. Omdat dit jaar deze WOP mede geor- 

ganiseerd wordt door de landelijk Raad van Kerken en Pax voor Vrede vindt de ope-

ning plaats met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken Nederland),  Maryem 

Lhajoui (Pax voor Vrede) ,  de Zwolse wethouder Michiel van Willigen en Suzanne 

Habers (directeur Springplank). De leerlingen doen iets voordat we op weg gaan. 

 

Stadsdichter 

De Zwolse stadsdichter Sarah Lucassen maakt en leest een Vredesgedicht.  

 

Wandelen of fietsen 

Deelnemers wandelen ongeveer 3,5 kilometer in groepen door de wijk Dieze. De 

groepjes verkennen de wijk en nemen deel aan verschillende activiteiten van zo’n 20 

minuten van wijkbewoners en organisaties in de wijk. Er is een fietsgroep voor men-

sen die minder gemakkelijk lopen.  

 

Thema ‘Inclusief samenleven’ 

We hopen dat we dit jaar een mooie Walk of Peace kunnen hebben zonder beperkin-

gen en dat we veel te weten komen over de bewoners en de organisaties in Dieze, 

een zeer interculturele stadswijk. Daarom biedt het thema ‘Jij hoort er bij’! een 

prachtige aanzet tot verbinding. 

 

Praktische zaken 

De kosten worden deels gedekt door een vrijwillige bijdrage van de deelnemers. Er 

zullen hapjes en drankjes beschikbaar zijn voor een klein bedrag. 

We starten bij de Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83 en daar eindigen we 

ook weer. Er is voor fietsen en auto’s volop parkeergelegenheid. 

 

Organisatie 

De Walk of Peace wordt georganiseerd door Vredesplatform Zwolle, in samenwer-

king met Amnesty International , OBS De Springplank, Stan Fritschy (de Verhalen-

man), Alevitische Culturele Vereniging Zwolle, De Bollebieste (Wijkvereniging), 

Stichting Focus, Leger des Heils, Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Present 

en Saeed. 

Graag vooraf opgeven via: vredesplatformzwolle@gmail.com 

 


