Thema vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil
Van 19 september tot en met 27 september wordt de landelijke Vredesweek gehouden. In die week
is ook de Internationale Dag van de Vrede namelijk op 21 september a.s. Al een groot aantal jaren
wordt jaarlijks de Vredesweek gehouden. PAX heeft in overleg met Ambassades van Vrede gekozen
voor het thema “Vrede verbindt verschil”. Het is alweer voor het derde jaar op rij dat er gekozen is
voor een thema waarin verbinding centraal staat. Dit jaar echter met speciale aandacht voor de
verschillen in cultuur en religie. Daarmee wil zij aangeven dat de verschillen tussen de diverse
bevolkingsgroepen overbrugbaar zijn. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het
verhaal van de ander te leren kennen. In een samenleving waarin wij te maken hebben met een
grote diversiteit aan culturen en religies, is vreedzaam leven niet altijd gemakkelijk. Verschillen in
morele opvattingen, maar ook in de dagelijkse omgang en manieren van leven, zorgen wel eens voor
wrijving en onbegrip. Verschillen kunnen echter ook verrijken. Je iets nieuws leren. Probeer het eens
uit! En deel uw ervaring met de Raad. Dat kan via de website van de Raad t.w.
www.raadvankerkenborne.nl
Voor inspiratie wordt verwezen naar de website www.vredesweek.nl
Evenals voorgaande jaren besteedt de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen aandacht aan de
Vredesweek. Door de overheidsmaatregelen vanwege het heersende coronavirus heeft de lokale
Raad van Kerken gezocht naar datgene wat wel mogelijk is. En dat heeft geresulteerd in de volgende
activiteiten t.w.:
• De column, welke wekelijks verschijnt in de plaatselijke weekbladen, wijden aan de
Vredesweek;
• Het schrijven van een artikel over dit thema door de voorzitter en te publiceren in de
regionale media;
• Tijdens de Vredesweek de Vredesvlaggen uithangen aan of bij de kerken van Borne, Hertme
en Zenderen;
• Tevens wordt in die week de Vredesvlag uitgehangen bij het Gemeentehuis;
• Op 21 september en 23 september a.s. zal de Vredesvlag wapperen aan de toren van de
Oude Kerk;
• En op 23 september zullen de kerkklokken van de kerken in Borne, Hertme en Zenderen
worden geluid van 19.00 tot 19.05 uur. In de avond van 23 september stond aanvankelijk de
vredesactiviteit gepland.
Door de bovenstaande activiteiten hoopt de Raad dat de Vredesweek ook dit jaar zichtbaar wordt.
In het hele land is aandacht voor de Vredesweek. Bijvoorbeeld op woensdag 23 september
organiseert “Utrecht in dialoog” een dialoog die open staat voor deelname vanuit het hele land. Je
kunt je aanmelden via www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/vrede-verbindt-verschil.
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