
 
 

ACTIVITEITEN VREDESWEEK 18 T/M 26 SEPTEMBER 
  
De Oecumenische Ambassade van Vrede nodigt u van harte uit voor de activiteiten in 
de Vredesweek. De Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente 
werken samen voor een week vol vredesactiviteiten. De week vindt plaats van zaterdag 
18 t/m zondag 26 september 2021. Het thema van dit jaar is “Inclusief samenleven”. 
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. 
Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel 
uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze 
maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.   
 
Gezien de coronamaatregelen dient u zich voor de activiteiten aan te melden Voor de 
viering op zondag is aanmelden verplicht bij Mieke Beunder. Meer informatie en 
aanmelding activiteiten bij Otto Zandvliet, activiteitenkarmelparochie@gmail.com, tel. 
0682670246.  
 
Zondag 19 september, 10.00, Oecumenische Vredesdienst, Open Hof Kerk. 
Voorganger ds. Aart Mak, programmamaker, schrijver en predikant bij de stichting Kerk 
Zonder Grenzen. De muziek wordt verzorgd door het Aalsmeers Saxofoon Kwartet.  
 
Aanmelden voor de dienst is verplicht bij Mieke Beunder per e-mail 
miekebeunder@gmail.com. Dit gmail adres is het juiste e-mailadres. In het laatste 
Kontakt op pagina 9 staat een namelijk een artikel over de viering met een foutief 
hotmailadres. 
 
Voor de Karmelparochie zijn 20 plaatsen beschikbaar die verdeeld worden op volgorde 
van aanmelding. Vermeld bij aanmelding uw naam en“Karmel”. De Vredesdienst is ook 
online te volgen via http://pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/. 
 
  
Zondag 19 september 11.30, Vredeswandeling. Aansluitend aan de dienst vertrekken 
we vanaf de Open Hof Kerk voor de Vredeswandeling. We maken een ronde van een 
klein uur, met op verschillende plekken ruimte voor gebed of gedicht. Aanmelden 
gewenst 
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Maandag 20 september, 20.00 film, “The heart of Jenin”, Parochiehuis. Het 
Palestijnse jongetje Ahmed Chatib wordt door een Israëlische soldaat gedood. Ahmeds 
vader Ismael neemt binnen twaalf uur na de dood van zijn zoon een opmerkelijke stap. 
Hij besluit de organen van zijn zoon te schenken aan zes Israëlische kinderen. De film 
vertelt het verhaal van vader Ismael op zijn reis door Israël langs drie van deze 
kinderen. Wat hebben de donororganen van Ahmed betekend voor de betreffende 
families? The Heart of Jenin toont niet alleen mensen met argwaan, die hun 
vooroordelen dankzij de actie van Ismael overboord hebben gezet, maar ook ouders die 
het moeilijk hebben met de wetenschap dat hun kind leeft dankzij een orgaan van een 
Palestijnse jongen. Na de film is er ruimte voor discussie aan de hand van een aantal 
stellingen. Aanmelden gewenst.  
 
Dinsdag 21 september, 20.00, lezing, Doopsgezinde Gemeente lezing over het 
vredeswerk van Tolstoj. Sieuwert Haverhoek zal het vredesgedachtegoed van deze 
beroemde schrijver met ons bespreken. Aanmelden gewenst. De lezing is ook 
via livestream https://www.dgaalsmeer.nl/ te volgen. 
  
Donderdag 23 september, 20.00, jongerenactiviteit, Doopsgezinde Gemeente. 
Samen spreken we over moeten vluchten, je land verlaten en de keuzes waar je dan 
voor staat. Dit doen we op een interactieve manier. Deze activiteit is gericht op jongeren 
van 15 tot 30 jaar. Aanmelden gewenst. 
  
Vrijdag 24 september, 18.00, Vredesmaaltijd, Open Hof Kerk. We serveren we een 
stevige soepmaaltijd. Tijdens het eten luisteren we naar verhalen van Jan Halin van 
Stichting COME over het belangrijke werk van deze stichting. Het eten deze avond is 
vegetarisch, als u diëtaire wensen hebt, laat dat even weten. Aanmelden verplicht. 

 
Bij alle activiteiten collecteren we voor Stichting COME. Stichting COME 
(Communication Middle East) organiseert jaarlijks een 11-daags dialoogseminar voor 
circa 30 Israëli’s en Palestijnen tussen de 20 en 35 jaar. Ontmoeting, dialoog en respect 
zijn kernbegrippen voor deze stichting en voor de Vredesweek.  
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