
DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Film bij de Gemeenschap Chemin 
Neuf, hoe vrede over grenzen 
verbindt

Tijdens de burgeroorlog in Algerije 
werden 7 monniken uit Tibhirine 
vermoord. De bekende fi lm 
“Des hommes et des Dieux” gaat 
over de gebeurtenissen, maar wat 
was de motivatie van de monniken 
om te blijven?

De documentaire die wordt getoond laat de motiva-
tie van de monniken zien en hoe hun werk nu door 
de Gemeenschap Chemin Neuf ‘over de grenzen 
heen de vrede verbindt’ in Algerije. Tussendoor 
zal het koor “Multiple Voice” o.l.v. Rene Dentro 
uit Oosterhout optreden en we beginnen met een 
eenvoudige vredesmaaltijd. 

Wie  voor iedereen
Aanvang 18.00 uur met vredesmaaltijd
Einde               21.00 uur (plm)
Waar  Gemeenschap Chemin Neuf, 
  Sint Paulusabdij
  Hoogstraat 80 Oosterhout                            

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Oecumenische viering

We sluiten de Vredesweek af met een Oecumenische 
viering in de Verrijzeniskerk’, met als thema: 
“vrede verbindt over grenzen”. 

Ds. Marco Boevé en diaken Stefan Lange gaan samen 
voor in deze viering.

Aanvang 09.30 uur
Waar:  Verrijzeniskerk 
                       Vondelllaan 43, Oosterhout

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 
Er zijn géén kosten aan verbonden. Meer informatie 
is verkrijgbaar bij:

 Catharinaparochie
 Markt 17 Oosterhout

 0162 - 432 316

 PGO
Rulstraat 6 Oosterhout 

 0162-430710



Thema van de Vredesweek 2018: 
Vrede over grenzen

Bij de grens kom je in contact met een andere 
omgeving, buiten je comfort om. Dat is spannend, 
dat is onbekend en is het wel veilig? De ontdekking 
van de ander biedt risico’s en kansen. Het risico, 
dat andere mensen jouw grenzen niet respecteren, 
waardoor je je kwetsbaar voelt. De kans op nieuwe 
ideeën, betere oplossingen, creativiteit. 
De wereldwijde economische, politieke en maat-
schappelijke vervlochtenheid, over grenzen heen, 
vraagt om wijsheid, hoe om te gaan met deze 
spanning. Hoe de balans te zoeken tussen ons te-
rugtrekken achter de dijken, dan wel onze identiteit 
verliezen in een grenzeloos bestaan. Deze zoek-
tocht is een zoektocht naar vrede. 
Het Thema: ‘vrede verbindt over grenzen’ nodigt je 
uit om die grenzen op te zoeken en te onderzoeken. 
Om op te komen voor wat waardevol is en nieuwe 
wegen te vinden voor de Toekomst

Grenzen spelen een belangrijke rol in ons leven.
Veel grenzen zijn ons gegeven, maar wij scheppen 
zelf ook steeds grenzen. Het geeft ons houvast. 
Het schept orde. We weten dan waar we aan toe 
zijn. Er zijn ‘harde’ grenzen, zoals wetgeving, die ons 
beschermt tegen geweld en misbruik; of fysieke 
grenzen, die bepalen of we in Nederland, Duitsland 
of België wonen. Er zijn ook zachte, onzichtbare 
grenzen; samen stellen we normen welk gedrag 
wel of niet acceptabel is. Deze ‘zachte” grenzen 
willen we toetsen aan de waarden die wij belangrijk 
achten in ons leven. In het waarmaken van deze 
waarden zijn grenzen nodig en wij zelf zijn het, die 
grenzen moeten onderzoeken.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Vredeswandeling! 
We starten de vredesweek met een PEACE WALK – 
VREDESWANDELING!

09.30 uur: vertrek bij de Vinder, dan lopen we naar 
de Moskee in de Klappeijstraat en vervolgens naar 
de Paulusabdij en St. Catharinadal. Hier drinken we 
een kopje koffie in de Blauwe Camer, waarna we onze 
tocht voortzetten naar Onze Lieve Vrouwe Abdij. 
Traditiegetrouw zullen we bij de Moskee en de 3 
kloosters een vredeskaars afgeven. We vervolgen 
onze tocht weer naar de Vinder, waar we op een 
gepaste manier een afsluitende viering zullen houden.

± 12.45 uur: terug bij de Vinder. 
Opgave voor de tocht is niet nodig.

ZONDAG 22 SEPTEMBER
In alle kerken en gebedsruimtes zal aandacht aan de 
vredesweek gegeven worden.

MAANDAG  23 SEPTEMBER
Vredeslezing

Pater Kees Maas en zuster Elia praten over vrede.
Tegenwoordig is de vreemdeling of de ‘nieuwe 
Nederlander’ niet meer weer weg te denken uit 
onze samenleving. Op een moment van bezinning 
staan we stil bij het thema ‘Vreemdeling, wie ben 
je?’ Tijdens deze bezinning kijken we naar het leven 
van deze vreemdeling, deze nieuwe Nederlander. 
We gaan luisteren naar zijn/haar verhaal en we
gaan zien hoe we ons beter met elkaar kunnen
 verbinden. 

Pater Kees Maas en Zuster Elia kijken vanuit de 
bijbel naar de vreemdelinge Ruth, die vanuit Moab 
naar het Joodse volk kwam. Van daaruit worden ons 
bouwstenen aangereikt, hoe wij nu kunnen omgaan 
met de vreemdeling. Een heel actueel thema, zeker 
als we in deze Vredesweek opnieuw zoeken naar 
vrede die verbindt over grenzen.  

Tijd 20.00 uur start lezing
Waar in de Beuk naast de Vredeskerk 


