
   
Ambassades van Vrede 
Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede.  
Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer  
dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten  
organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen  
betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het  
signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar  
je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen. 
 
Wat we het hele jaar door willen doen is op de basisscholen het  
Project ‘Lopend Vuurtje’ onder de aandacht te brengen. Meer  

informatie vind u op: www.peace-education-in-action.nl/ 

 
 
De Ambassade van Vrede is gevestigd in het gebouw van  
het Apostolisch Genootschap aan de  
Rosenburglaan 310, 4386 CZ Vlissingen          
                  
 
Meer informatie, zie: 
www.vredesweekwalcheren.nl 
www.vredesweek.nl             
www.wereldvredesvlamvlissingen.nl        
www.facebook.com/VredesweekWalcheren 
Met medewerking van: 
Ambassade van Vrede www.facebook.com/AmbassadeApgenVlissingen 
Raad van Kerken, Middelburg en Vlissingen 
Walcheren Mozaïek www.facebook.com/Walcheren-Mozaiek 
 

                         

 
Bij alle activiteiten nemen we de coronamaatregelen van het RIVM in acht. 

De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website:  

www.vredesweekwalcheren.nl 

 

 

http://www.peace-education-in-action.nl/
http://www.vredesweekwalcheren.nl/
http://www.vredesweek.nl/
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
http://www.facebook.com/VredesweekWalcheren
https://www.facebook.com/AmbassadeApgenVlissingen/
http://www.facebook.com/Walcheren-Mozaiek
http://www.vredesweekwalcheren.nl/


Zaterdag  
19 sept. 

Walk of Peace (Vredeswandeling), aanvang 13.30 uur en finish 14.30 uur op de Markt in Middelburg.  
I.v.m. de coronamaatregelen zal de Walk of Peace dit jaar anders zijn dan anders. Vooral de basisregel 1,5m afstand zal ons beperkingen opleggen. 
Opgave voor deelname: jokabo@zeelandnet.nl. Voor informatie zie: www.vredesweekwalcheren.nl 
 
Om 14.30 uur Opening van de Vredesweek gezamenlijk door wethouders van Middelburg en Vlissingen, op de markt in Middelburg. 
Er is vanaf 12.30 uur een marktkraam met informatie over de Vredesweek en allerlei zaken die met vrede te maken hebben. 

Zondag 
20 sept. 

Vredesviering, aanvang 16.30 uur. 
Voorganger: ds. Leuny de Kam 
Locatie: zie www.vredesweekwalcheren.nl 
 

Maandag 
21 sept. 

Thema-avond rond het thema ‘Vrede verbindt verschil’. We luisteren naar en spreken met elkaar over geweld/geweldloosheid en we doen dit  samen met 
mensen van moskee, kerk en synagoge.  Locatie: Doopsgezinde Kerk, Middelburg 
Aanvang 19.30 uur. Algehele leiding: ds. Leuny de Kam 
Opgeven via: www.vredesweekwalcheren.nl 
 

Woensdag  
23 sept. 

Dialoogtafel door het Anti Discriminatie Bureau Zeeland in het Wijkcentrum Het Palet in Middelburg-Zuid.  Thema: discriminatie, verschillen en vrede. 

Tijdens de dialoogtafel brengen we mensen met elkaar samen die aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd naar elkaar luisteren. 

Zonder oordeel. We zoeken niet naar een waarheid, maar nodigen je uit tot het delen van persoonlijke gedachten, meningen en ervaringen. Zodat 

we ons meer verbonden voelen met elkaar. 
Informatie over tijd: zie  www.adbzeeland.nl/dialoogtafel of www.vredesweekwalcheren.nl 

Donderdag  
24 sept. 

Beiaardier Janno den Engelsman van de Lange Jan in Middelburg, speelt van 12.00 tot 13.00 uur vredesliederen op het carillon. 

Vrijdag  
25 sept. 
 

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk (aanvang 13.00 uur). Er wordt voor vrede en verzoening gebeden.  
Zie: www.gelovenindedelta.nl/coventry-gebed-in-nieuwe-kerk/ 
 

Vrijdag 
25 sept. 

Beiaardier Jos Vogel van de Sint Jacobskerk in Vlissingen speelt van 11.00 tot 12.00 uur vredesliederen op het carillon. 
  

Vrijdag 
25 sept. 

Lezing ‘Van bevrijding naar verbinding’ door dhr.  George Gelauff (van PAX), in de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, Vlissingen. 

Aanvang: 19.30 uur In tegenstelling tot bevrijding van een kwaadwillige bezetting hebben bevrijdingsprocessen naast voordelen ook keerzijdes. 

Van die keerzijdes worden we ons steeds meer bewust. Dat betekent niet dat we terug moeten naar verzuiling en achterstelling, maar dat we op 

zoek moeten naar verbinding. Verbinding met de aarde, met elkaar en met onszelf. 
Voor deelname is opgave verplicht. Opgeven via: jokabo@zeelandnet.nl 

Zondag  
27 sept. 

Oecumenische Vredesviering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Aanvang om 9.30 uur.  De voorgangers zijn ds. Pim Steenbergen en Pater Thaddy de 
Deckere. Met medewerking van Denise Jannah, jazz zangeres.  

Thema: Vrede verbindt verschil. Aanmeldingen per e-mail kunnen tot en met vrijdagmorgen 25 september 11:30 uur gestuurd worden naar 
kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl . Telefonisch aanmelden kan ook op iedere vrijdagmorgen tussen 9:30 en 12:00 uur op telefoonnummer 0118 – 
412518 (kerkkantoor Protestantse Gemeente te Vlissingen). 
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