Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022
“Generatie Vrede”

Op zaterdag 17 september a.s. organiseert de Ambassade van Vrede Almelo
een Walk of Peace. De inloop is vanaf 13.30 uur in de Bleekkerk aan de
Hofstraat 1 en begint met een kopje koffie, thee of ranja.
Van 14.00 tot 14.30 uur treedt het Oekraiens Kinder- en moederkoor “Soloveiko” op.
Daarna lopen de deelnemers door het centrum naar het Kerkplein en vervolgens naar de SintGeorgiusbasiliek. In de Grote Kerk is een mini Vredesconcert en zijn er toespraken van de
burgemeester van Almelo, de heer Arjen Gerritsen en de heer Albert Gietelink, voorzitter van
het Humanistisch Verbond Noordoost-Overijssel. Op het Kerkplein zijn hapjes en drankjes
en danst de Kinderdansgroep van de Armeens Apostolische Kerk. Daarna is er rond half vijf
in de Basiliek een korte Vredesviering. We sluiten af in de tuin van de kerk met soep voor
iedereen en laten Vredesduiven los.
Deelnemers hoeven niet aan de hele wandeling deel te nemen maar kunnen ook afzonderlijk
naar de Bleekkerk, de Grote Kerk of de Basiliek komen.
Voor tijdschema; zie blz-2

Walk of Peace
Een Walk of Peace is geen mars, maar een wandeling. De deelnemers lopen in de binnenstad
een route. Met de Walk of Peace beleven we en laten we zien dat vreedzaam samenleven op
zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We lopen samen met anderen, met wie we veel
meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar!

Ambassade van Vrede
Vrede: het is niet vanzelfsprekend. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van
verharding in onze eigen samenleving en voortdurend geweld elders. Tijdens de Nationale
Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we zien dat het ook anders kan.
Honderden verschillende activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen
maken we een krachtig geluid. “Generatie Vrede" staat op. Gelukkig zijn er op veel plekken
mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten.
De Walk of Peace wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Raad van
Kerken Almelo en Het Apostolisch Genootschap.
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Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022
Het programma rondom de Walk of Peace – Zaterdag 17-Sep-2022:
In de Bleekkerk:
13.30 uur:

Inloop met koffie/thee/ranja

14.00 uur:

Welkom door da Monica Schwarz, aansluitend optreden van “Soloveiko”.
Aafke Feenstra licht de liederen toe

14.30 uur:

Start Walk of Peace

In de Grote Kerk:
15.00 uur:

Aankomst Grote Kerk: Vredesconcert
Inleidend orgelspel door Frank de Bakker
Welkom: de heer Harry Mondeel (voorzitter Raad van Kerken Almelo)
Toespraak Burgemeester van Almelo, de heer A. Gerritsen
Muzikaal optreden Maria en Natalia Bolduyeva
Toespraak: de heer Ab Gietelink (voorzitter Humanistisch Verbond)
Muzikaal optreden Frank de Bakker en dochter

16.00 uur:

Einde Vredesconcert

Op het Kerkplein:
16.00 uur:

Kerkplein: Hapjes en drankjes Armeens Apostolische Kerk
Optreden Kinderdansgroep van de Armeens Apostolische Kerk

16.15 uur:

Vertrek naar de Basiliek lang het Joods Monument

In de Basiliek:
16.30 uur:

Aankomst Basiliek
Bij binnenkomst: kaarsjes plaatsen
Zang en orgelspel Henk Linker en Nodari en Tatiana Rosopidze
Vredesviering door Vicaris Woolderink

In de tuin van de kerk:
17.30 uur:

Afsluiten in de tuin van de pastorie met soep.
We laten Vredesduiven los

St.-Jorisparochie Almelo
2022-09-17_WalkOfPeace.docx

2 (2)

