
Vredesweek 2021: 
inclusief samenleven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden 

buitengesloten. 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. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema 

van de Vredesweek.

ZONDAG 26 SEPTEMBER

KERKDIENSTEN

In alle kerken en gebedsruimtes zal in woord en gebed aandacht aan de vredesweek 

gegeven worden.

Meer informatie is verkrijgbaar bij:

H. Catharinaparochie 
Markt 17

0162-432339

PGO
Rulstraat 6

0162-430710



MAANDAG 20 SEPTEMBER

VREDESLEZING: INEKE BAKKER 
Inclusief samenleven: het kán, maar het gaat niet vanzelf………

Aan de hand van concrete voorbeelden en geïnspireerd door verhalen uit het 

Evangelie, laat Ineke Bakker zien dat inclusief samenleven in kerk en samenleving 

werkelijk kan, maar dat het niet altijd vanzelf gaat. Het is een uitdaging, maar de 

basis is er al. Een inspirerend verhaal voor de praktijk!

Ineke Bakker is voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en voormalig 

algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Ze werkte de afgelopen 

9 jaar als directeur van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in 

Den Haag, die het kerkasiel organiseerde.   

Aanvang  20.00 uur 

Waar        Kerkelijk centrum De Beuk naast de Vredeskerk, Rulstraat 4

DONDERDAG 23 SEPTEMBER
FILM: THE GREAT GREEN WALL 

De Great Green Wall moet een groene strook van 7000 km worden van West tot 

Oost-Afrika, die het Saharazand tegenhoudt en 50 miljoen hectare land herstelt. 

Een project waarin een ‘muur’ van bomen dwars door Noord-Afrika wordt geplant 

is niet alleen bedoeld om de ontbossing en verwoestijning tegen te gaan, maar ook 

om de voedselveiligheid te verbeteren, banen te creëren en jonge mensen een 

alternatief te bieden voor migratie en extremisme. In de 

film kun je zien, wat inclusief samenwerken bete-  

kent voor de natuur, de mens, het voortbestaan 

voor volgende generaties 

Waar Theater de Bussel

Wanneer Donderdagmiddag 23 september

Aanvang 14.30 uur en 19.30 uur

Entreeprijs vrijwillige bijdrage

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

VREDESWANDELING 14.30 uur

Op zaterdag 18 september begint de vredesweek in Oosterhout met wederom een 

Walk of Peace, en nu hopelijk weer MET wandelaars. We starten weer bij de Vinder. 

De ORTS zal opnames maken, en ook op YouTube en Facebook komt een impressie 

van de vredeswandeling, zodat we toch een indruk kunnen geven van onze intenties 

en start van de vredesweek 2021. Onder leiding van Piet van der Pluijm lopen we via 

de moskee en de kloosters, waar we een wereldvredeskaars afgeven en een woordje 

voor onderweg ontvangen. De ontmoetingen en de vrede staan centraal in de Walk 

of Peace. 
 

We eindigen met de vredeswandeling in 

De Schelp, waar we aan kunnen sluiten bij de 

OECUMENISCHE VIERING 
in de Schelp om 17.00 uur

Thema   Op weg naar een inclusieve 
  samenleving

Voorgangers  Dominee Marco Boevé
                           Peter Hoefnagels, diaken 
  H. Catharinaparochie

Adres    Sint Janstraat 9, 
  Oosterhout


