
 
Ambassades van Vrede 
In 1981 riep de Verenigde Naties 21 september uit tot internationale dag van  
de vrede. Wereldwijd is er elk jaar op 21 september een wapenstilstand en er  
wordt opgeroepen tot een dag van geweldloosheid.  
 
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 in Nederland. 
Er zijn honderden activiteiten. Bijvoorbeeld het project Lopend Vuurtje.  

Informatie hier over vind u op: www.peace-education-in-action.nl/ 
 
De Ambassade van Vrede op Walcheren 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        
https://paxvoorvrede.nl/ 
Met medewerking van: 
Ambassade van Vrede www.facebook.com/AmbassadeApgenVlissingen 
Raad van Kerken, Middelburg en Vlissingen 
Walcheren Mozaïek: 
https://m.facebook.com/profile.php?id=100064809846542&_rdr 
 
                
Bij alle activiteiten nemen we de coronamaatregelen in acht die door de overheid  

zijn opgelegd. De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website: 

www.facebook.com/groups/vredesweekwalcheren. 
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17-9-2021 
Zaterdag  
12.00 – 14.00 uur 

12.00 uur Stiltekring, Start: Parkeerplaats (betaald parkeren) tussen de Timmerfabriek en de Machinefabriek aan de De Willem Ruysstraat te Vlissingen. Lunch zelf 
meenemen.  
12.30 uur Walk of Peace De Vredeswandeling gaat vanaf het start- en eindpunt aan de De Willem Ruysstraat naar het Bellamypark 
13.30 uur Opening Vredesweek door Bas van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen bij de Wereld Vredesvlam aan het Bellamypark, ter hoogte van nummer 19. 
Daarna kunnen we onder het genot van koffie/thee met elkaar in gesprek in de tuin van de Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen 
 

18-9-2021 
Zondag 
10.00 uur 

Oecumenische viering Vlissingen, georganiseerd door de Raad van Kerken, met als thema: Generatie Vrede,  
In de Molukse kerk Beth-Cherem, Burgemeester Stemerdinglaan 123A, 4388 JX Oost Souburg. 
Voorgangers: Alex Nikijuluw (Molukse Kerk), Kees van Boven (PKN Oost-Souburg) en John Boshuis (Apostolisch Genootschap) Zangeres: Nanda Telussa 
 

19-9-2021 
Maandag 
18.00 – 20.00 uur  

Keti Koti Vredestafel, maaltijd en dialoogtafel in de Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen 
U wordt van harte uitgenodigd om aan te schuiven aan tafel rondom het thema "Generatie Vrede. Kom met uw kleinkind of kind of kom alleen naar deze 
veelkleurige maaltijd van 18.00 uur tot 20.00 uur in de kerk. Aanmelding voor 14 september via www. ketikotitafel.nl/zeeland. De toegang is gratis, wel stellen wij 
een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van de maaltijd op prijs! 
 

20-9-2021 
Dinsdag 
13.00 – 16.00 uur 
 

Rondleiding in het Stadsklooster Simpelhuys aan de Simpelhuisstraat 12, 4331 PH Middelburg. Vrede en rust zoeken in jezelf, dat kan in een klooster. Om een 
indruk te krijgen kun je vanaf 13.00 uur ieder heel uur gratis rondgeleid worden. Een vrijwillige donatie voor het behoud van het klooster wordt bijzonder op prijs 
gesteld. 
 

21-9-2021 
Woensdag 
13.00 – 13.30 uur 

Wereld Vredesdag, Labyrint lopen in park Toorenvliedt, Middelburg. 
Vandaag kan in het Park Toorenvliedt Labyrint, achter het buitenhuis Toorenvliedt, gelopen worden. Dit kan vanaf 13.00 uur, met  een centraal moment of op 
eigen gelegenheid. 
Dit is om extra aandacht te vragen voor de vrede wereldwijd.  "Walk as one at 1,"  lopen  in eensgezindheid voor respect van mens en natuur. 
 

21-9-2021 
Woensdag 
19.30 uur 

Lezing Dion van den Berg van Pax, thema: Generatie Vrede in de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen 
“Wat is vrede anno 2022 voor jou? Om vrede opnieuw te kunnen definiëren is de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen noodzakelijk.”  

22-9-2021 
Donderdag 
19.30 uur 

Vertelling en muziek door John Reinhard. In de Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62, 4331 CE Middelburg 
John Reinhard zal  "De kinderen van Lir" voordragen, afgewisseld met harpmuziek. Het is een legende uit de Ierse mythologie en het Keltische christendom, met 
een boodschap van vrijheid en vrede.  
 

23-9-2022 
Vrijdag 
19.30  – 22.00 uur 

Vredescafé ‘Jongeren, Vrede en Antiracisme’. In ‘het Koffiepand aan de Korte Geere 19, 4331 LE Middelburg. 
Voor jongeren vanaf 16 jaar, in samenwerking met het ADBZ en de UCR 

24-9-2022 
Zaterdag 
13.00 – 16.00 uur 

Landelijke Open dag AZC in Middelburg Laurens Stommesweg en Vlissingen Oosterhavenweg 10 Vlissingen 
Op de Open AZC dag openen veel AZC’s hun deuren. Je kunt op die dag bewoners van de AZC’s ontmoeten en een indruk krijgen van het dagelijks leven in een 
AZC. De Open AZC dag is een jaarlijks initiatief van het COA, de IND, Vluchtelingen Werk Nederland en de DT&V. (Dienst Terugkeer & Vertrek) 
 

25-9-2021 
Zondag 
16.00 – 17.00 uur 

Muziek voor Vrede in het stadspark Molenwater, 4331 SG Middelburg. Met medewerking van muziek duo Peter Jongepier & Ingrid Borger en Nana & The Boys, 
ds. Chris Kors, stadsdichter Ashwin van den Abeele, Directeur AZC Danny Deckers, Gert Jan Smit namens het Etty Hillesum Centrum. 

 


