
Vredesweek 17- 25 september, thema: Generatie Vrede 

Vrede vraagt om blijvende aandacht, zeker in onze tijd waarin oorlog en problemen op 
allerlei gebied steeds dichterbij komen. Vrede begint vaak klein; in een gesprek tussen 
generaties en buurtgenoten mogelijk al. 

In het hele land worden activiteiten georganiseerd, relatief kleine activiteiten, zoals een 
wandeling, een maaltijd, een gesprek, een discussie om elkaar een hart onder de riem te 
steken – door te horen dat er meer mensen ongerust zijn over wat er gebeurt en op ons 
afkomt en of en hoe je daar samen misschien wel wat aan kunt doen. 

Het Platform Vluchtelingenbelangen, waaronder PKN Parkstad, Klooster Wittem, parochies 
Waubach en Andreas, Humanistisch Verbond en Amnesty International, organiseert in de 
Vredesweek een aantal activiteiten. 

Zaterdag 17 september  
12.00-12.30 uur: Stiltekring voor vrede. Kruising van de Promenade en de Honigmannstraat.  

15.00-19.00 uur: vredesmaaltijd in PKN-kerk De Ark in Landgraaf. Vluchtelingen, 
statushouders en Nederlanders zijn van harte uitgenodigd. Ieder gezin/echtpaar neemt voor 
4 personen een nationaal gerecht mee. De Ark zorgt voor tafels, stoelen, bestek, borden, 
drank en oven. Aanmelden bij Ada Hagreis 06 - 23 89 29 70 / ada@hagreis.com. 

Zondag 18 september 
14.00 uur: Vredeswandeling/Walk for Peace. Vredeskapel en het Joods monument aan de 
Akerstraat, Heerlen centrum. Gaat vanwege de voorspelde weersomstandigheden niet 
door. 

14.45 uur: Vredestreffen. Bekkerveld. Gaat vanwege de voorspelde 
weersomstandigheden niet door. 

Dinsdag 20 september  
19.00 uur: voettocht over het begin van de Via Belgica, van Rimburg (grens) via 
Eygelshoven tot zover redelijk voor een avond. Halverwege koffiepauze met o.a. deelnemers 
van Laudato Si’-cursus. 

Woensdag 21 september 
19.00 uur: Humanistisch Café in Café Pelt, een gesprek over onze houding t.a.v. 
vluchtelingen. Zie voor meer informatie: www.humanistischverbond.nl/afdelingen. 

Donderdag 22 september 
19.00 uur: Andreasparochie, een wandeling vanuit de parochie naar de Mijnwerkerskapel en 
aansluitend een gesprek bij kopje koffie/thee, over wat het met je doet als het gaat over 
vluchtelingen.  

Vrijdag 23 september  
19.00 uur: azc Imstenrade een gesprek met vluchtelingen/status-houders. 

Zaterdag 24 september 
10.00 uur: fietstocht van azc Imstenrade naar Heerlen Centrum. 
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Klooster Wittem: expositie en concert van Mala 
Acht mensen, acht portretten, acht levensliedjes  

Mala is een singer-songwriter van Bosnische origine. Ze schreef acht liedjes over acht 
mensen die – net als zijzelf als baby – moesten vluchten en in Nederland terechtkwamen.  
De liedjes staan op Mala’s album The Untold Stories, dat is uitgebracht met een boek met 
verhalen over vluchten, familie, moeder-liefde, terugkijken, maar ook zeker vooruitkijken. 
Verhalen die het verdienen om gehoord te worden. 

Tijdens de vredesweek – 17 t/m 25 september – hangen in ontmoetingsruimte scala van het 
klooster Wittem acht portretfoto’s van de acht vluchtelingen over wie Mala zingt. Bij de foto’s 
staat te lezen wie ze zijn en is de songtekst afgedrukt, die vanuit hun perspectief is 
geschreven. Een tentoonstelling die probeert bij te dragen aan broeder- en zusterschap en 
verbintenis. 
24 september: slotconcert met Mala om 14.00 uur.  
 
Stiltekring voor Vrede 
Vredesplatform Heerlen organiseert in samenwerking met Heerlen  Mondiaal en het 
Missionair Overleg Parkstad een stiltekring op de eerste dag van de Vredesweek 2022, 
zaterdag 17 september. Deze stiltekring vindt plaats op de kruising van de Promenade en 
de Honigmannstraat van 12.00 tot 12.30 uur. De stiltekring wordt georganiseerd om alle 
mensen die onder oorlog of gewapend conflict lijden, een boodschap van hoop en kracht te 
sturen. We denken in het bijzonder aan Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen en de Hoorn 
van Afrika. 

Vredesorganisatie PAX en de Ambassades van Vrede organiseren dit stil protest op veel 
plaatsen in heel Nederland op deze zaterdag om 12.00 uur. Een stiltekring is een krachtig 
statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te 
stoppen. In stilte betuigt men solidariteit met miljoenen mensen en hun enorme leed in 
conflictgebieden. Dit gezamenlijke initiatief legt de nadruk op geweldloos verzet, steun voor 
democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid. 

We hopen dat veel mensen hun steun komen betuigen voor een wereld waarin vrede de 
boventoon voert. Hoewel het protest in stilte gebeurt, worden mensen wel uitgenodigd om 
vlaggen of borden met vredeswensen mee te nemen. Rondom de stiltekring zullen enkele  


