Activiteiten in de vredesweek 2017 (17 tot 24 september) in
Den Haag
Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t/o
Almeloplein)
zondag 17 september van 9.30 tot 11.00: vredesdienst.
Inloop om 9.00 uur
Landelijk voorganger van het Apostolisch Genootschap,
de heer J.W.G.(Jan) Zwart en de heer M. (Mathieu) Hermans
van PAX verzorgen een dienst, uitgaande van het jaarthema:
“De kracht van de verbeelding”.
Met koorzang, orgel- en pianomuziek. Kinderopvang mogelijk.
woensdagavond 20 september van 20.00 tot 21.30
vredesconcert door het mannenkoor Con Spirito. Inloop 19.30

Haagse Dominicus, Thomas Schwenckestraat 28
(huiskamer van de Bethel)
donderdag 21 september 2017 van 18:00 tot 20:00 uur
‘Praatmaal’: aan tafel in gesprek over “de kracht van
verbeelding”, het thema van de Vredesweek 2017
Op allerlei plaatsen in Europa worden terreuraanslagen
uitgevoerd. Parijs, Brussel, Berlijn, Londen, Barcelona. Terreur
kan ook ons hier in Den Haag treffen. Wat is ons antwoord op
die dreiging? Wat is de voedingsbodem waarop de terreur
groeit en hoe kunnen wij die voedingsbodem verarmen?
Kunnen we de kracht van onze opvattingen en verbeelding
inzetten als wapen tegen de terreur?
Graag opgave bij Klaas Bruins kbruins@stekdenhaag.nl,
070 3181656.
Kosten van de maaltijd zijn € 4,00.

Doopsgezinde Gemeente, Paleisstraat 8
dinsdag 19 september om 18.30u: maaltijd
(inloop vanaf 18.00)
Om 20.00u: Margriet Quarles en Han Cuperus vertellen over
hun ervaringen in Israel/Palestina
zondag 24 september om 10.30: viering m.m.v. het koor met
als thema “‘vrede voor wie ver weg zijn en vrede voor wie nabij
zijn”.
Na de dienst: informatie over Kerk en Vrede

Ekklesia Den Haag, Barthkapel, Brouwersgracht 2k
zondag 24 september om 11. 00u: viering met als thema: ‘Hij
zal onze voeten richten op de weg van de vrede’. In deze
viering vertelt Margriet Quarles over haar werk voor het
Programma voor Oecumenische Begeleiding in Palestina en
Israël.
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4
gedurende de zomermaanden de tentoonstelling "GOED EN
KWAAD" van Barbara Broekman
Barbara Broekman geeft op indringende wijze via haar
geweven doeken en tapijten uiting aan thema's als "Goed en
Kwaad"en "Faith". Zij wil de bezoeker bewust maken van de
vele beelden die ons dagelijks bereiken. Het Monumentale
tapijt "Mijn Stad, een feest van verscheidenheid" ligt in de
ontmoetingsruimte van de Kloosterkerk. Het 100m2 grote
Axminster tapijt geeft duidelijk de culturele verschillen van de
huidige bewoners van de Hofstad. Diverse andere werken van
Barbara Broekman hebben een plek in de tentoonstelling in de
kerk.

Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7
zondag 17 september 10.15: viering in het kader van de
vredesweek.
Na de dienst zal ds. Trinette Verhoeven (van 11.45 - 12.30) het
een en ander vertellen over haar studiereis afgelopen juni naar
Libanon, waar zij zich onder meer verdiept heeft in de
ontmoeting en het samenleven van moslims en christenen in
het Midden-Oosten.

Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156
woensdag 20 september van 14.30u -16.30u
Waarnemer in Israël/Palestina
Margriet Quarles van Ufford, verbonden aan de Protestantse
Gemeente van Den Haag, heeft drie maanden in Israël/
Palestina gewoond. Ze nam er deel aan een waarnemersprogramma van de Wereldraad van Kerken. Internationale
vrijwilligers bieden bescherming louter door hun aanwezigheid.
Ze vertelt een middag over haar werk. Ze bracht kinderen van
huis naar school, was aanwezig bij de checkpoints en
begeleidde zowel Palestijnen als Israëli’s bij geweldloze acties
voor duurzame vrede. Toegang gratis
zondag 24 september van 17u-18u
Concert in de Vredesweek
Op de slotmiddag van het Haagse Just Peace-festival:
inspirerende klassieke muziek door het Trio Kodama.
Toegang: vrijwillige bijdrage.

Stadsklooster, Westeinde 101
zondag 24 september van 13.00u tot 16.00u
Weleens gedanst op z’n Chinees, gezongen met een moslim
of gelachen met een jood? Erg gezellig! Het Vredesfeest leidt
ieder jaar tot onverwachts mooie en speelse ontmoetingen
tussen Hagenaars met zeer verschillende achtergronden en
leeftijden. Door zang, dans, gesprekken en heerlijke hapjes
maakt het Vredesfeest ons ieder jaar bekender met elkaar.
Én beminder: het feest heeft vriendschappen en goede
initiatieven opgeleverd. Zo blijkt Den Haag pas echt stad van
vrede en recht. Voor dit vijftiende feest zijn feestgangers
welkom in de bezienswaardige interreligieuze tuin van het
Stadsklooster (centrum). Van de partij zijn sikhs, hernhutters,
zinzoekers, moslims, hindoes, atheïsten, katholieken, soefi’s,
quakers, bahá’í en nog veel meer vrolijke stadsbewoners.
Organisatie: de vredesambassades van PAX (waaronder het
Haags Vredesinitiatief en Multicultureel Ontmoetingscentrum
Schilderswijk) i.s.m. het Stadsklooster.

