www.uplr.nl info@uplr.nl

VREDE VERBINDT VERSCHIL

VREDE VERBINDT VERSCHIL
De Vredesweek 2020
gaat over het omgaan
met verschillen. In
cultuur, gebruiken,
huidskleur en religie.
Verschillen in morele
opvattingen en de
spanningen die dit
oproept met de vrijheid
van meningsuiting en de
fundamentele gelijkheid
van mensen. In de
Vredesweek gaat het
over hoe belangrijk het is
om het verhaal van de
ander te leren kennen, in
plaats van te blijven
hangen in het eigen
gelijk.
Samen met duizenden
mensen door heel
Nederland komen we in actie voor vrede. In 2020 vieren we de
Vredesweek van 19 t/m 27 september! Doe je mee?
Ook dit jaar verzorgt het UPLR een folder waarin de activiteiten in
Utrecht tijdens de vredesweek worden gepresenteerd. Maar die is niet
volledig. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er op het laatst nog
andere activiteiten plaatsvinden, of dat er nieuwe informatie
beschikbaar is. ‘Corona’ zorgt er helaas voor dat er dit jaar wat minder
mogelijk lijkt dan voorgaande jaren.
Raadpleeg dus altijd websites en social media, en gebruik de links!

18 september 15.30 – 18.00 uur
UTRECHTSE VREDESWEEKLEZING 2020
Utrechtse Domkerk en livestream
Met Hans Alma, Natascha van Weezel
en Enis Odaci
Meer info en aanmelding op
www.vredesweek.nl
Tijdens de Vredesweeklezing wordt het thema
van de Vredesweek belicht door 3 sprekers
met verschillende achtergronden. Zij hebben
de afgelopen jaren hebben laten zien wat een
weg naar voren zou kunnen zijn: hoe kijken
we naar onszelf en medemensen, geloven we
werkelijk in de gelijkwaardigheid van alle
mensen en zijn we bereid er naar te
handelen? Vrede verbindt verschil’: een
belofte voor een samenleving waarin mensen
elkaar zien? De Utrechtse Vredesweeklezing is
een aftrap voor de Vredesweek en wil daarom
ook een hart onder riem zijn voor vele
mensen die zich in Nederland inzetten voor
een rechtvaardige en inclusieve samenleving.
Als “Ambassade van Vrede” biedt de Domkerk
in deze week de volgende activiteiten aan.
Hierbij wordt opgemerkt dat dit programma
wordt gehouden conform de richtlijnen van
het RIVM, de overheid, de PKN en de PGU. Dit
kan betekenen dat programmaonderdelen op
het laatste moment worden aangepast of
worden geannuleerd. Raadpleeg de digitale nieuwsbrief en de sites
www.domkerk.nl en https://www.vredesweek.nl/agenda/kaart

Zaterdag 19 september 2020
Stadsklooster Antonius, Kanaalstraat 200
Organisatie: 2of3 bijEEN samen met Stadsklooster Antonius
MAATSCHAPPELIJK ATELIER BIJ DE
START VAN DE VREDESWEEK
Onze Afro-medeburgers vinden
“Zwarte Piet” racistisch. En gelijk
hebben ze! Zijn we daarmee ons feest
kwijt? Absoluut niet! Ken je
geschiedenis, ook je folklore, en het
wordt een feest voor allen samen. En
ja, als donker getinte mensen racisme
bespeuren, hebben bleekgezichten
huiswerk op hun bordje. Zoals mannen huiswerk op hun bordje
hebben als vrouwen seksisme signaleren. Dat mannen dat in
meerderheid nog steeds niet begrijpen, hoeft ons als bleekgezichten
niet weg te houden bij ons huiswerk. Daarom een Maatschappelijk
atelier. Over een Sinterklaasfeest in al zijn historische veelkleurigheid.
Het biedt een keur aan vormgevingsmogelijkheden waar iedereen blij
van kan worden.
11.00 uur
11.05 uur

11.40 uur

12.00 uur

Welkom
“Sinten Piet door landen en eeuwen heen”
Yosé Höhne Sparborth maakte een studie van die
ontwikkelingen t.b.v. de RvK op 21 maart 2018.
overleg in kleine groepen: varianten van intochten,
vanuit de rijke geschiedenis
koffie/thee wordt onderwijl aangeboden
Plenair verzamelen van suggesties.

N.B. De ruimte is Coronaproof ingericht.
Belangstellenden aanmelden bij:
Yosé Höhne Sparborth, yosehohnesparborth@gmail.com

19 september 12.00 – 15.00 uur

VOORBIJGANGERS OVER ‘VREDE VERBINDT VERSCHIL’
Op zaterdag 19 september van 12.00 tot 15.00 uur kunt u in de
binnenstad leden (van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing
en Religie) ontmoeten! Zij geven info over het programma van de
vredesweek – maar zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar uw reacties
op het thema van de vredesweek!

zondag 20 september 2020 – VREDESZONDAG
In veel Utrechtse kerken zal de vredeszondag worden gevierd.
Raadpleeg internet voor de vele mogelijkheden. We lichten deze
viering er echter even uit:

20 september 11.30 uur
INTERRELIGIEUZE VREDESVIERING LOMBOK
Assoena Moskee, Justus van Maurikstraat 2 te Utrecht

In de wijk Lombok bestaan al meer dan twintig jaar interreligieuze
contacten tussen moslims (de Turkse ULU moskee en de Marokkaanse
Al Assoena Moskee) leden van de liberaal Joodse Gemeente en
christenen (Antoniuskerk). Met multiculturele (en multiculinaire)
samenkomsten en gezamenlijke deelname aan activiteiten in de wijk.
Samen wordt gezocht naar oplossingen voor lokale problemen.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, wordt aangesloten bij het thema van
de Nationale Vredesweek: "Vrede verbindt verschillen". Voorbereiding
werd gedaan vanuit de Joods Liberale Gemeenschap, Ulumoskee en
Assoennamoskee, Stadsklooster Antonius en Wijkplaatsgemeente.
Er wordt gewerkt naar de Corona-regels: binnen kunnen 95 mensen
terecht, mochten er meer belangstellenden zijn dan kunnen zij via de
binnenplaats het samenkomen volgen. Mochten Corona-regels tegen
die tijd nog veranderen, dan wordt er melding van gemaakt.

23 september 19.30 uur

ONLINE vredesdialoog

Waar: online via ZOOM
Utrecht in Dialoog i.s.m. PAX
Wil je graag met anderen in gesprek rond het thema Vrede verbindt
verschil? Utrecht in Dialoog organiseert een landelijke online
Vredesdialoog via Zoom. Na een algemene introductie wordt
uiteengegaan in kleinere groepjes… Hoe gaan we om met verschillen in
religie, huidskleur, gebruiken, culturen? Door met elkaar in gesprek te
gaan ontdek je verschillende visies en leer je mensen kennen met wie
je anders niet gauw in gesprek zou raken. E zijn ook mogelijkheden in
het Engels mee te doen. Meld je aan via
https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/vrede-verbindtverschil

27 september 14.00-16.00 uur
Stadsklooster Utrecht, Kanaalstraat 198, 3531CR Utrecht
ZWART IS OOK EEN KLEUR
over een donker verleden en gekleurde stippen aan de horizon
Op de laatste zondag van
de vredesweek, op 27
september ’s middags van
14.00-16.00 uur, zal Julia
van Wel-Berretty in
Stadsklooster Utrecht in
Lombok, vertellen over
ons koloniale verleden en
haar geboorteland
Indonesië, dat toen nog
Nederlands Indië heette.
Daarna komen de Japanse
bezetting en de
dekolonisatie-oorlog in
Indonesië (1945-1949) ter
sprake. We kunnen leren van het verleden …
Tussen de verschillende onderdelen is er ruimte voor gesprekken en
verhalen over feiten of fabels, trots en pijn, slavernij, machtsmisbruik
en onafhankelijkheid, oorlog en vrede, vrijheid en
(on)gelijkwaardigheid.
Voor wie meer wil weten en van gedachten wil wisselen over Indonesië
toen en nu, over Nederland en Nederlands Indië, oude verhalen en
nieuwe stippen aan de horizon. Zwart is ook een kleur, net als wit en
net als alle huidskleurtinten van de mensen om ons heen …
Kom op 27 september van 14.00-16.00 uur naar Stadsklooster Utrecht,
Kanaalstraat 198, 3531CR Utrecht. Op loopafstand van het station,
uitgang Jaarbeurszijde.

