
   

 

PROGRAMMA 

ZWOLLE  17-25 september 2022 

Thema: Generatie Vrede staat op! 

Zwolle Vredesstad 

Een week vol actie om vrede meer betekenis te geven! 

Kijk op de website: www.vredesplatformzwolle.nl 
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Zaterdag 

          17 

 11.00 

tot 

12.00 

Meditatieve aandacht voor vrede 

door de Zwolse Stiltewerkers. Ook voor kinderen. 

Rode Torenplein. 

  13.30 Walk of Peace                                Zie achterzijde van de flyer 

Wandeling (3km) in kleine groepjes door de  

wijk Assendorp. Je hebt onderweg gesprek-  

ken over ‘Generatie Vrede staat op!’ 

Meld je van tevoren aan bij 

‘vredesplatformzwolle@gmail.com’ 

Wijkcentrum de Enk, Enkstraat 67.  

    

Zondag 

             18 

 09.30 Oecumenische Vredesdienst 

Samenwerking van Oosterkerk, Lutherse kerk, TAK Parochie, de 

Werkplaats en de Wolwever(DoRe)kerk.  

OLV Basiliek (Peperbuskerk).  

    

Maandag 

          19 

 20.00 ”Slaap jij ook slecht omdat het oorlog is?” 

Panel gesprek met Fulco van Hulst, Doopsgezind dominee, Jan Groot 

van de Dominicanen en Frits ter Kuile (gevraagd), deed o.a. mee aan 

vreedzaam protest tegen kernwapens in Duitsland en Nederland. Het 

gesprek wordt geleid door: Marlies Tjallingii. 

Doopsgezinde Kerk aan de Wolweverstraat. 

    

Dinsdag 

            20 

 17.00 

tot 

19.00 

Zingend ontmoeten voor wereldvrede  

Gesprek – Ontmoeting – Vertellen – Zingen van liederen, die gaan 

over vrede. Tijdens de ontmoeting is er soep en brood! Er is samen-

zang en u kunt uw eigen vredeslied zelf zingen of laten horen. Karin 

Vrieling en Andrea Nijland begeleiden met de klarinet. 

Geef je op via: 'liedvandevrede@elkz.nl’ 

Plein achter de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4 (Ingang aan de achter-

kant, via de Potgietersingel. 

  19.00 Run4Peace 

Van klooster langs synagoge naar moskee ism Run2day en SLAG. 

Vrijwillige gift. Vooraf aanmelden via www.run2dayevents.nl. 

Start: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29. 

mailto:vredesplatformzwolle@gmail.com
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Dinsdag 

             20 

Woensdag 

              21 

Donderdag 

              22 

 Klets en Koek: 

Met buitenlandse vrouwen en mannen oefenen met de Nederlandse 

taal bij een bakje koffie of thee en een plakje koek. 

Je kunt meedoen op de volgende tijden: 

  9.30     Camperbeeklaan 69, Berkum, de Ichtuskerk 

                 voor Oekraïense vluchtelingen, tot 11.00 uur, 

  9.30      Plantage kerk, Ter Pelkwijkstraat 17, voor vrouwen, tot 11.00 uur, 

20.00     Plantage kerk, Ter Pelkwijkstraat 17, voor mannen, tot 21.30 uur, 

  9.30      St. Focus, Zerboltstraat 63, taalles voor vrouwen , tot 11.00 uur. 

                 Graag vooraf even aanmelden via WhatsApp naar: 0619191816 

                 en/of via mail naar: dominique.vander.knaap@presentzwolle.nl  

    

Woensdag 

              21 

 

 20.00 Humanistisch Café  

Lezing Humanistisch Verbond afd.  Zwolle e.o. 

Franka Hummels gaat over Wit Rusland spreken. 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Pauze plm. 21.00,  

eindtijd 22.00. Toegang € 5,-. De Groote Sociëteit, Koestraat 8  

    

Donderdag 

               22 

 19.30 Vredesfilm: “This is Exile, diaries of child refugees”, 

met nagesprek met ds. Iemke Epema.  

Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG. 

    

Vrijdag 

                 23 

 19.00 Vredeszingen. Zang en teksten rond het thema van de vredesweek, 

mmv Krist Oelbrandt en het Aquinokoor.  

Dominicanenkerk,Assendorperstraat 29. 

    

Zondag 

                 25 

 17.00 Vredesviering met zang. 

Grote Kerk, Melkmarkt. 

Wil je financieel bijdragen aan dit vredeswerk: 

 NL61 TRIO 2024 7825 66, t.n.v. A.P.Hoogcarspel, Zwolle, o.v.v. 

“Vredesplatform Zwolle”. 

mailto:dominique.vander.knaap@presentzwolle.nl
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‘Walk of Peace’ 2022 in Zwolle 
(meer informatie: www.vredesplatformzwolle.nl ) 

 

Op zaterdag 17 september vindt deze informatieve wandeling van de Vredesweek plaats in de  

Zwolse wijk Assendorp. We komen om 13.30 uur samen in het wijkcentrum ‘De Enk’ Enkstraat 67.  

Voordat we op weg gaan onthullen we het Vredesbeeld. Kinderen uit Zwolle en een kunstenaar 

maken dit beeld. Samen met enkele gastsprekers van de gemeente en uit de buurt geven we daar 

ook vorm aan Zwolle Vredesstad. 

 

Wandelen of fietsen 
Als deelnemer wandel je ongeveer 3 km in één van de groepjes door de wijk Assendorp. Je verkent 

zo met je groepje de wijk en neemt deel aan verschillende activiteiten van zo’n 20 minuten van 

wijkbewoners en organisaties in de wijk. Er is ook een fietsgroep als je liever fietst. En ben je slecht 

ter been dan is er zelfs de mogelijkheid van de fietstaxi van Fietsjoe. 

 

Thema ´Generatie Vrede staat op!`, Zwolle Vredesstad. 

We hopen dit jaar een inspirerende Walk of Peace te hebben, waarbij we veel te weten komen over 

de bewoners en de organisaties in Assendorp. Wellicht levert het jou ideeën op om ook bij jezelf nog 

iets extra te doen aan vrede, duurzaamheid, klimaat, voor vluchtelingen en ruimte voor groen. 

 

Praktische zaken 

De kosten worden deels gedekt door een vrijwillige bijdrage van jou en andere deelnemers. Je kunt 

een hapje en een drankje nemen voor een klein bedrag.  

 

Organisatie 

Het Vredesplatform Zwolle organiseert de Walk of Peace 2022 voor de 5e keer. In het Vredesplat-

form werken verschillende kerken en stromingen in Zwolle samen. Nu werken ook Amnesty Interna-

tional, COC, Vijftig Tinten Groen en de Dominicanenkerk mee. 

Geef je op via: vredesplatformzwolle@gmail.com 

 

Na afloop kun je (veganistisch) eten bij Eureka aan het Assendorperplein. Dit is voor eigen rekening. 

Geef je vooraf op, als je hieraan wilt deelnemen.  

http://www.vredesplatformzwolle.nl
mailto:vredesplatform@gmail.com

