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JAARVERSLAG 2016 Religies voor Vrede Nederland 

 
Het loopt tegen het eind van de zomer 2016 wanneer de Algemene Leden Vergadering 
bijeen is in een zaal van de ULU moskee in Utrecht. De voorzitter, Mirjam Ates, eindigt haar 
openingsmeditatie met een citaat van oud-diplomaat en schrijver-activist Edy Korthals Altes: 
“op beslissende momenten komt het erop aan, want je mag nimmer berusten in onrecht, 
geweld en dwaasheid die het leven vernietigt”. Deze woorden van één van de pioniers van 
Religies voor Vrede Internationaal, die nog altijd actief is, dragen de visie en de missie van 
Religies voor Vrede in zich. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe onze vereniging daar in 2016 
gestalte aan heeft willen en kunnen geven. 
 
Samenstelling Bestuur eind 2016 
Dagelijks Bestuur     Algemeen Bestuur 
Mirjam Ates-Snijdewind, voorzitter   Joep Beliën 
Hafsa Chairi, aspir. vice-voorzitter   Hadewijch Snijdewind 
Janny Vellekoop, interim secretaris    Monica Bouman 
Gidy Chorus, penningmeester    Said Touhami 
Ilse Dekker, red. Nieuwsbrief    Mohammed Rouidi 
Emine Celikoglu, lid      Alper Alasag 
 
Activiteiten van het Bestuur (DB en AB) 
In 2016 vergaderde het Algemeen Bestuur op 4 maart, 13 mei en 23 september 2016 en het 
Dagelijks Bestuur op 1 februari, 4 maart, 13 mei, 13 juli en 23 september en een Algemene 
Ledenvergadering op 26 augustus. Tijdens de ALV hebben de leden décharge verleend aan 
de penningmeester voor het boekjaar 2015 en hem bedankt voor zijn nauwkeurigheid en 
inzet. Verder hebben de leden ingestemd met een uitbreiding van het bestuur. Mevr. Emine 
Çelikoglu treedt toe tot het Dagelijks Bestuur. En als nieuwe leden voor het Algemeen 
Bestuur treden toe: mevr. Monica Bouman, en de heren Mohammed Rouidi en Said 
Touhami. De functie van secretaris is vacant. 
Het bestuur heeft een mini-symposium georganiseerd op 26 augustus en is actief betrokken 
geweest (in NLS verband) bij de voorbereiding en uitvoering van de Dag van het 
SamenLeven en de opening van Het Huis van Vrede van stichting AISA in Almere op 4 juni 
2016. Middels de voorzitter was grote betrokkenheid bij het samenwerkingsverband NLS. 
Najaar 2016 werd echter besloten om deze samenwerking formeel te stoppen omdat het 
vertegenwoordigers teveel tijd kostte, naast activiteiten voor eigen organisaties. Wel werd 
afgesproken elkaar te blijven informeren en uitnodigen.  
RvV is actief op Twitter @religiesvvrede en via de website www.religiesvoorvrede.nl 
Daarnaast verschenen er een papieren Voorjaars- en Najaarsnieuwsbrief, die ook op de 
website te vinden zijn. De voorzitter onderhield regelmatig contact met Religions for Peace 
Europe. Alle bestuursleden participeerden in e/o bezochten activiteiten van andere 
netwerkorganisaties. 
 
Koninklijke onderscheiding voor Wite Carp 
Op 26 juni 2016 ontving oud-voorzitter en medeoprichter van RvV Nederland, Wite Carp, 
een koninklijke onderscheiding uit handen van de Haagse locoburgemeester I. van 
Engelshoven. Wite ontving deze voor de 50 jaar dat hij zich actief en inspirerend heeft 
ingezet voor de Soefi beweging in en buiten Nederland en voor zijn niet-aflatende inzet en 
gedrevenheid voor Religies voor Vrede (landelijk en Europees) en de Bijzondere Leerstoel 
Religion, Human Rights and Social Change (later: Religie en Ontwikkeling) aan het  



	 	 Jaarverslag 2016	

2	

Institute for Social Studies (ISS). Deze leerstoel was eind jaren ’90 opgericht als gezamenlijk 
project van Cordaid, ICCO, WCRP (RvV) en het ISS.  
Als vereniging zijn wij dankbaar dat Wite’s grote, belangeloze en zorgvuldige inzet voor 
meer vrede in de samenleving bekroond is met het Ridderschap in de Orde van Oranje 
Nassau. Met een haiku van Herman van Rompuy gaf oud-voorman van RvV, oud-diplomaat 
en schrijver-activist Edy Korthals Altes een treffende schets van Wite’s leven:  

 

God, goedheid, liefde 
Gekregen en gegeven 
Vullen een leven 

	

	
Mini-symposium 26 augustus 2016 
Na de ALV is er voor een grotere groep een rondleiding in de onlangs geopende, centraal  in 
Utrecht gelegen ULU-moskee. Naast een mooie gebedsruimte zijn er zalen voor activiteiten 
van vrouwen en jongeren, is er een restaurant en wordt er zaalruimte verhuurd. De 
rondleider geeft uitleg over de bouw en organisatie en beantwoordt vragen. Vervolgens vindt 

het mini-symposium “Spiritualiteit in het dagelijks leven” plaats in een van de grotere zalen. 
Na een meditatieve inleiding van Mirjam Ates nodigt Said Touhami de deelnemers uit voor 
een kringgesprek. Achtereenvolgens vertelt iedere deelnemer vanuit zijn/haar traditie over 
de eigen spirituele beleving in het dagelijks leven. Aan het eind van deze persoonlijke uit-
wisselingen en diepgaande ontmoeting reciteert Hafsa Chairi de eerste verzen uit de Koran 
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en zingt daarna een weemoedig lied over het verlangen om op bedevaart naar Mekka te 
mogen gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking/contact met andere organisaties  
RvV heeft op 13 maart 2016 in Mariënkroon te Nieuwkuijk een inhoudelijke bijdrage 
geleverd aan de jaarbijeenkomst van Focolare Nederland. Naast de bijna tweehonderd 
leden was er een kleine groep Syrische en Eritrese vluchtelingen, die eerder bij hun eerste 
opvang gastvrij onderdak hadden gevonden in Mariënkroon. Monica Bouman, Said Touhami 
en Mohammed Rouidi kregen gelegenheid over hun eigen achtergrond, inspiratie en inzet te 
spreken. In de workshops daarna, gaf Joep Beliën een workshop rond het lied “Komt 
vrienden in den Ronde”. Het was een hartelijke en inspirerende bijeenkomst, die werd 
afgesloten met de weemoedige en prachtige muziek van drie vluchtelingen-muzikanten. 
 
Deelname aan de Freedom Walk Leiden op 19 maart in Leiden, een initiatief van het Charter 
for Compassion en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden ter invulling van de door de 
Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.  
 
Bijwonen van bijeenkomst in Marokkaanse moskee Den Haag met o.a. minister L. Asscher 
organisatoren o.a. het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO). 
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Deelname aan Pésach viering bij de Liberaal Joodse Gemeenschap Amsterdam   

Deelname aan bijeenkomst in Nieuwspoort op 7 september, georganiseerd door oa. het  
Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) n.a.v. coup poging Turkije. RvV zoekt naar 
verbinding en niet naar polarisatie. 
 
Bezoek aan het Europarlementariërs van EVP fractie over Midden-Oosten situatie. 
 
Deelname door voorzitter RvV aan een tweede gesprek op het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid over preventie radicalisering. Initiatiefnemer Ari van Buuren (voorz. 
URI). 
  
Contacten met de Syrisch-Belgische vluchtelingenorganisatie SB Overseas om te zoeken 
naar vormen van samenwerking. 
 
Opening van Het Huis van Vrede  
28 februari. Symbolische eerste steenlegging van Het Huis van Vrede van Soefi Vereniging 
AISA NGO en Scoutinggroep De Cirkel in Almere. AISA Nederland presenteert haar 
plannen in aanwezigheid van lokale en landelijke politici, vertegenwoordigers van Scouting 
Nederland, Religies voor Vrede Nederland, URI en vele andere non-profit organisaties. De 
eerste (mozaïek) steen wordt gelegd op de plek waar het Huis van Vrede zal komen. “Het 
moet een gebouw worden voor de gemeenschap, voor mensen die hun steentje willen 
bijdragen aan een samenleving waar je je veilig en prettig in voelt”, aldus Amin Touhami, 
woordvoerder van AISA.  
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Op 4 juni, de Dag van het Samen Leven, wordt het Huis van Vrede, geopend. Onder grote 
belangstelling begint de stralende dag bij het Stadhuis van Almere, waarvandaan de 
deelnemers in een vredestocht met vlaggen van diverse nationaliteiten naar het Huis voor 
Vrede wandelen. De opening wordt verricht door wethouder Froukje de Jonge. Samen met 
scouts plant Sheik Bentounes een Boom van Vrede.  

De voorzitter van Religies voor Vrede is moderator. Sjeik Khaled Bentounes, oprichter en 
voorzitter van AISA-NGO, die zich inspant voor een Cultuur van Vrede, is een van de vele 
sprekers. Jaap Boot, voorzitter van Scouting Nederland, houdt een warm pleidooi voor 
scouting als het middel bij uitstek voor vredeseducatie. ’s Middags zijn er diverse workshops 
en de dag wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd onder de prachtige klanken van 

life-wereld-muziek. Deze “Dag van het Samen Leven” werd een onvergetelijke dag. 
Prinsjesdagviering 
Ook zijn bestuursleden van RvV aanwezig bij de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den 
Haag, de interreligieuze bezinningsbijeenkomst die vooraf gaat aan de opening van het 
nieuwe politieke jaar. Het thema, “Te gast zijn in deze wereld”, wordt ingeleid door Ds. Ineke 
Bakker, voorzitter Prinsjesdagviering. Toekomst, verdraagzaamheid, zorg voor elkaar en 
verbindingen zijn kernwoorden in de boodschap van Rabbijn Abraham Soetendorp. Rond 
deze thema’s klinken gebeden, gezangen en overwegingen uit andere tradities en 
overtuigingen. Er zijn oa vertegenwoordigers van Joden, Bahai’s, Moslims, Boeddhisten, 
Sikhs, Hindoes, Christenen, Brahma Kumaris en het Humanistisch Verbond aanwezig. 
 
Monica Bouman	


