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Uitspraak van de Profeet Mohammed: 
 
 

Kennis <van God> is mijn kapitaal 
 

Rede is de wortel van mijn geloof 
 

Liefde is mijn fundament 
 

Verlangen is mijn voertuig 
 

Gedenken van God is mijn vriend 
 

Verdriet is mijn gezel 
 

Wetenschap is mijn wapen 
 

Geduld is mijn mantel 
 

Tevredenheid is mijn buit 
 

Soberheid is mijn trots 
 

Overtuiging is mijn kracht 
 

Waarheid is mijn redding 
 

Gehoorzaamheid is mijn toereikendheid 
 

Inzet is mijn handelwijze 
 

en mijn genoegen is in mijn gebed 
 
 

Vertaling: Hafsa Chairi 
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VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 
 
Beste leden van Religies voor Vrede, 

 
Uiteindelijk draait alles om kennis; 

zelfkennis en bovenal kennis van ons hart 
 
Een goede vriendin van me is al lange tijd bevriend met een PVV’er. 
Zo af en toe spreken zij met elkaar over wat hij denkt over de islam. 
Kortgeleden gebeurde dat weer. “Waarom ga je niet eens met het 
bestuur van de moskee praten? Vertel wat je zorgen zijn.” Hij 
aarzelde. “Ze bijten je niet!”, antwoordde ze. “Je kunt gerust een 
afspraak met hen maken. Praat met hen over wat je bang maakt! 
Wij praten toch ook met elkaar! En we zijn bevriend met elkaar, 
terwijl ik moslim ben!” Waarop zijn reactie was: ”Ja, maar jíj bent 
anders!” “Ja, omdat je mij ként!”, had ze geantwoord. 
  
Omdat je mij ként. Zo eenvoudig is het: onbekend maakt onbemind. 
Want we horen en lezen over anderen, maar dat gaat lang niet altijd 
gepaard met persoonlijk contact, met een ontmoeting. Terwijl we 
door die (beperkte en vaak eenzijdige) kennis wel een mening 
hebben, of zelfs een oordeel. In een persoonlijke ontmoeting 
gebeurt er veel meer en zien we hoe die ander in het leven staat.  
In ons digitale tijdperk is dat persoonlijke contact echter niet meer 
vanzelfsprekend. En ook de interesse in elkaar lijkt onder druk te 
staan. 
 
Op een vergadering hoorde ik een tijdje geleden een afgestudeerde 
jongere zeggen: “Waarom zou ik met een vluchteling gaan praten? 
Wat kan die me nou leren? Niets toch?” Ik keek hem verbouwereerd 
aan. Hij had een hoop intellectuele kennis, maar sommige vragen 
waren eigenlijk nog nooit in hem opgekomen. Vragen als: Hoe zie je 
je menszijn dan? Hoe word je mens – is dat niet juist door en met 
anderen? Wat onderscheidt ons van dieren? Laat staan vragen over 
wat het betekent om op de vlucht te zijn. Waar haal je de moed 
vandaan om te vluchten? Wat doet het met een mens om je eigen 
plek, je vrienden, familie te verlaten? De reis is onzeker. Je weet 
niet of je welkom bent. Hoe houdt iemand dat vol? Wat geeft die 
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mens kracht om niet bij de pakken neer te zitten? Als we zulke 
vragen durfden stellen, zouden we weleens heel waardevolle 
antwoorden kunnen krijgen. 
 
Ik denk dat we elkaar juist nodig hebben om samen die 
gemeenschap te vormen die we wensen. Dat kan alleen als we 
anderen niet uitsluiten. Wie de ander beter leert kennen, wordt vaak 
juist verrast door haar of zijn blik, zijn vertrouwen, hoop. Die ander 
is onze spiegel. Een spiegel waar we onze eigen gevoelens, onze 
dromen en ons verlangen in kunnen herkennen. Evenals onze 
minder aangename trekjes. We kunnen een wolf voor de ander zijn, 
maar ook een mens met begrip, met compassie. En dat laatste is 
iets waar meer en meer behoefte aan is ontstaan.  
 
Hoe gaan we om met onze zorgen, onze angsten voor vluchtelingen 
of andersdenkenden? Wat maakt ons sterker, wat geeft ons meer 
zelfvertrouwen? Kunnen we die angst ombuigen naar vertrouwen, 
naar medemenselijkheid? Laten we in ons hart kijken, waar onze 
geestelijke rijkdom verscholen zit en waar de bron van licht te 
vinden is, die mede door religies in ons hart is geplant en die ons 
helpt waarachtig mens te worden. Een mens met een stem voor de 
medemens die kwetsbaar is. Een stem voor de aarde die 
bescherming nodig heeft. 
 
Het nieuwste boek van onze internationale co-president van Religies 
voor Vrede uit de jaren ’90, Edy Korthals Altes, biedt mooie 
voorbeelden van de steun die religie kan bieden op momenten dat 
we ons afvragen: ‘Waar halen we vandaag inspiratie vandaan om 
het vol te houden, terwijl we zoveel sterke machten tegenover ons 
zien die doorgaan met onverantwoord handelen? Over dat nieuwste 
boek van Edy, ‘Sprokkelhout’, leest u meer in deze nieuwsbrief. Op 
onze website kunt u een inspirerend interview met hem beluisteren. 
 
Ik wens u, ons, een open hart en open armen - voor ieder die dat 
nodig heeft. 
 
Mirjam Ateş-Snijdewind 
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Mededelingen van het bestuur 
 
Wij zijn als Dagelijks Bestuur zeer verheugd u in onze Algemene 
Ledenvergadering van zaterdag 23 juni aanstaande 4 nieuwe leden 
te kunnen voordragen als Dagelijks Bestuurslid van Religies voor 
Vrede. Als de ALV instemt met hun benoeming, dan hebben we een 
nieuwe secretaris, een nieuwe penningmeester en twee nieuwe DB-
leden (nu nog) zonder specifieke functie. In deze nieuwsbrief stellen 
ze zich even aan u voor. 
 
Noteert u alvast: De Algemene Ledenvergadering en het 
aansluitende Symposium vinden plaats op zaterdag 23 juni in het 
Huis van Vrede te Almere. De ALV is voor leden van RvV, het 

(verrassende) Symposium staat voor iedereen open. De uitnodiging 
volgt later en zal vanaf mei ook op onze website vermeld worden. 
 
Verder attenderen we u graag op onze verbeterde website. Dit 
fraais hebben we te danken aan Yasin Şahin, die onze website sinds 
enkele maanden onder zijn hoede heeft genomen.  
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Anderzijds legt Ilse Dekker juist haar functie als eindredacteur van 
onze nieuwsbrief neer. Hoewel zij zeker lid van RvV en betrokken bij 
ons werk zal blijven, kan zij een en ander niet combineren met haar 
nieuwe functie - per juni van dit jaar - als nieuwe directeur van 
JECSE, het Europese netwerk voor het Jezuïeten-onderwijs dat haar 
zeer na aan het hart ligt en waar zij in deze nieuwsbrief wat meer 
over zal vertellen. 
 
Tot slot: Sinds december 2017 is onze voorzitter Mirjam Ates-
Snijdewind lid van de adviesraad van de Stichting Trialoog. 
Trialoog, initiatief van onze vroegere secretaris Francien van 
Overbeeke-Rippen en opgericht in het jaar 2000, heeft als doel de 
interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische 
geloofsgroepen – Jodendom, Christendom en Islam – te bevorde-
ren; dit mede met het oog op de wereldvrede, die sterk afhankelijk 
is van de vrede tussen religies. 
De Stichting probeert dit te bereiken door middel van lezingen en 
gastcolleges, cursussen en gespreksgroepen en het publiceren van 
boeken en lesmateriaal.  
Op de site van Trialoog www.stichting-trialoog.nl kunt u onder meer 
een interessant artikel lezen over Interreligieus Leren. 
 
 
 

 

Koran uitleg met link 

Op internet vonden we een interessante site van mevrouw Linda 
Bogaert. Zij heeft een groot aantal onderwerpen opgezocht in de 
Koran en tracht deze zo goed mogelijk uit te leggen. Omdat de 
Koran door de meeste mensen in Nederland in een vertaling gelezen 
wordt en die vertalingen vaak meer zeggen over het denken van de 
vertaler dan over de werkelijke betekenis van het Arabische woord 
in kwestie, adviseren wij deze link, omdat hier, in onze ogen, sprake 
is van uitleg die dicht bij de bedoelde Arabische tekst komt. U kunt 
zoeken op www.cie.ugent.be, waarna u doorklikt op ‘Koran 
Notities’. 
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Vier nieuwe leden stellen zich voor 

 

 
 
“Graag wil ik op deze manier met iedereen kennismaken. Ik ben 
Harry Overmeijer, 66 jaar, en ik heb mijn hele leven in het onderwijs 
gewerkt. Ik hoop in de komende Algemene Ledenvergadering 
formeel benoemd te worden tot Dagelijks Bestuurslid van Religies 
voor Vrede. Op dit moment ben ik al actief als aspirantsecretaris.  
Mijn oorsprong ligt in het Rooms-Katholicisme, maar ik voel me nu 
beter thuis bij het humanisme. Verbinding is voor mij een 
kernbegrip. Al vanaf het begin van mijn onderwijsloopbaan kreeg ik 
te horen dat ik met iedereen sprak en naar iedereen luisterde. 
Daarbij heb ik altijd wel gelet op belangen die mensen hadden en de 
keuzes waar ze voor stonden. Helpen bij het maken van die keuzes 
heb ik altijd belangrijk gevonden. 
Nu de verhoudingen in Nederland zo gepolariseerd zijn, is het extra 
belangrijk om met iedereen in gesprek te blijven en voor ieders 
mening open te staan. Daar hoop ik binnen Religies voor Vrede een 
bijdrage aan te leveren.” 
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Rogier Schravendeel is moderator van ‘Kerken Helpen 
Amsterdam’ en al jarenlang betrokken bij projecten rond de 
ingewikkelde situatie in het Midden-Oosten.  
“Ik wil me in Religies voor Vrede graag inzetten voor meer 
wederzijds begrip tussen de verschillende religies, om op die manier 
samen te kunnen bijdragen aan versterking van een globale morele 
infrastructuur, die deze wereld heel hard nodig heeft op het 
ogenblik.” 

 
 

Bas Cost Budde is in het dagelijks leven 
software-ontwikkelaar en volgt een 
tweedegraads opleiding tot leraar 
wiskunde. Hij heeft twee zoons, 16 en 18 
jaar oud. Bas is onze beoogd penning-
meester. 
 
"Ik ben rationeel opgevoed met 
nadrukkelijk oog voor voorbij-het-
denkbare, en ben geïnteresseerd in bijna 
alles. Ik beschouw gezichtspunten, zeker 
als ze van de mijne afwijken, als een 
gelegenheid om meer te leren van de 
wereld. Ik ben nieuwsgierig, goedmoedig 
en eigenwijs." 
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“Waar te beginnen? Ik ben Izzy Mansour, bouwjaar 1965, 
omgevallen bibliotheek, soms schrijver, bevlogen mens. Soms dat 
laatste zelfs met ‘sch’.  
Geboren als Moslim stak ik in 1982 de Rivier van Abraham over en 
werd Christen; de eerste in 16 generaties in mijn familie. En wat het 
grootste wonder is: met behoud van goede betrekkingen en 
verstandhouding. Die goede betrekkingen hebben me steeds 
geholpen en gesterkt in het opzetten en begeleiden van dialoog en 
reconciliatie tussen de Moslim-oever en de Christelijke oever van de 
rivier en soms ook tussen de Joodse en Christelijke oever.  
De laatste 30 jaar heb ik me op diverse plaatsen in allerlei vormen 
met missie in den brede beziggehouden. Dit varieerde van armoede-
bestrijding via noodhulp tot het opzetten van onderwijs en micro-
finance infrastructuur.  
Daarnaast ben ik bekend binnen een groeiende kring om de “Good 
morning Beautiful People” stukjes op Facebook die ik al 7 jaar schrijf 
om mensen te motiveren om positief het leven tegemoet te treden. 
Binnen RvV wil ik me vooral dienstbaar maken in eerste instantie om 
te zien hoe mijn ervaring gebruikt kan worden in dit kader en 
perspectief. Verder in het verschiet zou ik me graag inzetten voor 
onderwijs en voorlichting, maar wie weet liggen er andere 
vergezichten voor ons.  
   
Aangenaam kennis te maken! Moge het een begin zijn van een 
verwonderende reis.” 
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Jonge bruggenbouwers aan het woord 
 

 
 

Op 20 januari 2018 reikte de voorzitter van RvV de YOUTH PASS uit  
aan de deelnemers van de Erasmus+ Training voor Bruggenbouwers 

 

Voordat de 5 RvV-jongeren in afgelopen najaar naar de Erasmus+ 
Training voor Bruggenbouwer gingen, werd van hen de toezegging 
gevraagd om na afloop hun opgedane kennis en ervaring in te 
zetten binnen RvV. We hebben hierover met hen gesproken, en dit 
zijn enkele van de ideeën die zij opperden en waar wij de komende 
tijd mee aan de slag gaan. 
 
Breng jongeren met elkaar in contact en geef ze een 
gezamenlijk doel 
 
“Tegenwoordig is de wereld, door internet, zo klein geworden dat 
we niet meer om elkaar heen kunnen. Hierdoor hoor je van alles 
over andere mensen zonder dat je ooit iemand van die ’anderen’ 
tegenkomt. Hierdoor ontstaat er een misvormd realiteitsbeeld.  
Dit beeld begint zich te vormen vanaf het moment dat een mens 
zich ‘bewust’ wordt van wat er zich in de wereld af speelt.  
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Wanneer iemand nog jong is, is hij in staat om zijn realiteitsbeeld 
aan te passen aan de hand van de dingen die hij ziet of hoort. 
Daarom moeten jongeren al vroeg betrokken worden bij de dingen 
waarvan vaak wordt gezegd dat ze er niet klaar voor zijn.” 
 
“Wat RvV zou kunnen doen om hierbij te helpen is jongeren (met 
verschillende achtergronden) aan elkaar voorstellen en ze een 
gezamenlijk doel geven. En het belang daarvan moet ook benadrukt 
worden. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat die jongeren iets groots 
kunnen neerzetten.” 
 
Ayoub Chairi Kahlon 
 
Samen naar Sarajevo, om het contact vanuit de training te 
herbevestigen 
 
“Voor mij begon het project in Brussel tijdens de algemene leden- 
vergadering van RvV in het Huis van de Vrede in Almere. Het was 
immers de kennismaking met de organisatie van waaruit ik naar het 
project ging. Het onderwerp ‘religie’ sprak mij aan omdat ik van 
tevoren wist dat ik mensen zou gaan ontmoeten die ik anders 
wellicht niet zou ontmoeten. En dat was zo.” 
 
“Ik heb dit Erasmusproject als een verrijking ervaren en het vervolg 
uit zich in de reis die Saïd en ik nu gaan maken naar een jongen uit 
Sarajevo die wij daar hebben ontmoet.” 
 
Freek Sloot 
 
Een Vrouwennetwerk opzetten en aandacht voor 
interreligieuze relaties 
 
“Na deze training vind ik het een uitdaging om zelf als RvV een 
soortgelijke training in Nederland te organiseren.” Aan het woord is 
Britt, die inmiddels in Wales aan haar PhD is begonnen.  
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“Ook lijkt het me goed om religieuze leiders en community leiders 
bijeenkomsten aan te bieden, waarin men kan leren hoe we beter 
met elkaar om kunnen gaan. Met welke problemen worden stellen 
met een interreligieuze relatie bijvoorbeeld geconfronteerd? Daar 
kunnen we dan met deskundigen samen bij stil staan en kijken naar 
voorbeelden die voor anderen effectief bleken.” 
Britt is bezig met het opzetten van een vrouwennetwerk, in samen-
werking met andere vrouwen van Religions for Peace Europe.  
 
Britt Bakker 

 
 
Ontmoetingen van mens tot mens 
 
Het zien van de goede contacten tussen Serviërs en Bosniërs, die als 
een groep naar de training waren gekomen, inspireerde Saïd om 
zich vooral in te willen zetten voor verdere ontmoetingen tussen 
mensen. “Laten we zoeken naar zaken die hoop geven. Zoals de 
training ook een band schiep tussen de verschillende mensen. 
Educatie in wijsheid, dat is belangrijk voor vrede. Zoals opvoeden 
voor het zijn en minder gericht op het hebben.”  
Voor Saïd is de School voor Vrede, waar AISA zich voor inspant om 
die op te richten in Almere, iets waar hij samen met RvV aan zou 
willen werken. 
 
Saïd Touhami 
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Interreligieus, intercultureel en intergenerationeel actief 
zijn 
 
Hafsa Chairi, die als moderator meeging, is erg geïnteresseerd in 
competenties op het vlak van het interreligieuze en interculturele. 
Ook de ontmoetingen tussen generaties vindt zij waardevol en zou 
ze mee willen organiseren.  
“Dat hoeft niet alleen met woorden te gebeuren, maar kan ook 
plaatsvinden door het samen ondernemen van activiteiten, zoals 
gebeurt in het ‘Huis van Alles’ in Bodegraven-Reeuwijk. Of je nu 
samen een taal leert, breit of een ander handwerk verricht – het is 
een prettige manier om met elkaar in contact te komen en van 
elkaar te leren. De ander in mezelf!”  
 
Ik zou willen zeggen: THE STAGE IS YOURS! Activiteiten 
zullen we in ieder geval op onze website en op twitter tijdig 
aankondigen. Mocht je als lezer interesse hebben in een of 
meerdere van de onderwerpen, meld je aan bij onze secretaris, 
Harry Overmeijer, harry.overmeijer@gmail.com 
 
Mirjam Ates  
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Dialoog-Sedermaaltijd  
bij de Liberaal-Joodse Gemeente in Amsterdam 

 

 
Afgelopen 3 april vond bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amster-
dam een Dialoog-Seder plaats. Voor de tweede keer mocht ik 
hieraan deelnemen.  
 
 

 
 
 
Bij de Seder herdenken de Joden - tijdens Pesach - de uittocht uit 
Egypte, het einde van de onderdrukking en slavernij onder de farao.  
Tijdens de Seder wordt, aan de hand van vragen over dat oude 
verhaal, verteld en gezongen over die uittocht. De tien plagen 
worden gemarkeerd en besproken met bijbehorende gerechten. 
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Kenmerkend voor een Sederavond zijn verdiepende uitwisseling en 
gezelligheid. Zowel het bittere van de slavernij als het zoete van de 
bevrijding krijgt aandacht. “Vergeet niet dat je vreemdeling bent 
geweest. De Seder gaat over empathisch vermogen”, aldus rabbijn 
Menno ten Brink.  
In de dialoog-seder staan dialoog en (gast)vrijheid centraal. De 
uitnodiging is een teken van vriendschap en onderlinge verbon-
denheid.  
Vanuit verschillende religies werd tijdens de avond gereflecteerd op 
vreemdelingschap, over samenleven en wederzijds respect 
opbouwen. En over elkaar de hand reiken. Dat deden we, na 
genoten te hebben van de gesprekken en de speciale, heerlijke 
gerechten. 
 
Mirjam Ates 
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School Bukra Ahla voor vluchtelingenkinderen in Beirut 
krijgt steun via geslaagde sponsorloop 

 

 
 
In Libanon verblijven vele Syrische vluchtelingen. ‘Bukra Ahla’ (‘voor 
een beter morgen’) is een kamp in Beirut voor Syrische kinderen en 
vrouwen uit Syrië. Het wordt gerund door een NGO in Brussel: 
SBOverseas (www.sboverseas.org) 
Aan het kamp is ook een school verbonden. Voor deze school 
hebben Ari van Buuren van United Religious Initiative en de 
werkgroep Sponsorloop van de Hofkerk in Amsterdam met mede-
werking van Religies voor Vrede een zeer geslaagde Sponsorloop in 
het Science Park georganiseerd op 3 februari 2018.  
 
 
Vele Syrische vluchtelingenkinderen verloren familie en vrienden. 
Soms konden zij jaren niet naar school. ‘We are very hungry for 
learning!’ staat op een poster in de school van Bukra Ahla.  
 
Kinderen van de Lidwinaschool spanden zich vol enthousiasme in 
voor hun onbekende leeftijdgenootjes in Beirut en liepen vele 
rondjes. Hoewel er vroeg in de ochtend nog sneeuw viel waren de 
weergoden ons welgezind en brak zelfs nog even de zon door.  
Restaurant ‘Polder’ had zijn nieuwe ruimte voor ons ter beschikking 
gesteld en droeg op deze wijze ook nog een steentje bij. 
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In de middag gaf Louma Albik, directeur van het Bukra Ahla-project 
uit Brussel, een presentatie, waarbij de aanwezige kinderen actief 
betrokken werden. 
De opbrengst bedroeg, inclusief nog aparte donaties, in totaal 
€ 3.323,56. Een prachtig eindresultaat, waarmee voor de school in 
Bukra Ahla veel gedaan kan worden! 
Meer informatie is te vinden rond ‘morgenisbeter’ via facebook. 
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Groen portret van Hafsa Chairi 
 

Vrede en overgave  

Ik vind het fijn om zelf invulling te kunnen geven aan wat groen is 

en ik vind het mooi dat daar bij Groene Moslims ruimte voor is. 

Tijdens de wandelingen word ik ook erg geraakt, ik heb veel interes-

sante gesprekken met mensen die ik wel en niet ken. Dat is erg 

bijzonder. 

Mijn mooiste herinnering aan de wandelingen is het beeld van een 

boom. Die stond alleen en zag er heel krachtig uit. Zo wil ik ook zijn: 

aanwezig en zorgend voor anderen door schaduw te bieden. Van de 

natuur leer ik dat verbondenheid voor veel kracht kan zorgen, maar 

dat je ook mooi kan bloeien als je alleen bent. 

Mijn grootste inspiratiebron is de letterlijke betekenis van het woord 

‘islam’: voor mij betekent dat vrede voelen en overgave. Die 

overgave, dat is denk ik wat die boom doet: die leeft en laat leven, 

op een positieve manier, door de wereld te cultiveren.  

 

Bewustzijn en balans  

Groen betekent voor mij bewustzijn en verantwoordelijkheid om in 

harmonie te leven met het universum. Dat het niet overal goed gaat 

met de natuur komt door de mens, het is niet de natuur die ons 

even wil plagen. 

Verspillen is denk ik het probleem van deze tijd: kopen, kopen, 

kopen, en dan zit je met zoveel spullen. Je kan veel dingen bereiken 

of bezitten, maar de belangrijkste vraag is wat je er uiteindelijk mee 

doet. 

Eigenlijk hebben we behoeften die we proberen te vervullen door 

dingen te kopen of te bezitten, maar dan voldoen we niet in onze 

behoeften op langer termijn. Als we ons niet fijn voelen of even iets 

anders willen doen, dan is een optie te gaan winkelen. Daar dacht ik 

vroeger als eerste aan, maar nu is dat niet meer zo.  

Winkelen kost me energie, de natuur geeft energie.  
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De natuur als spiegel  

Ik denk dat de natuur ons toont hoe harmonie eruit kan zien en hoe 

wij dat in disbalans brengen. Dat kunnen we voorkomen door te 

beginnen bij onszelf en niet bij te dragen aan de vernietiging van al 

het moois dat we hebben.  

Ik zie groen als deel van een groter geheel, namelijk halal leven. In 

de breedste zin van het woord je bewust zijn van wat je doet en 

nadenken over mogelijke gevolgen. Het is bewust en duurzaam 

omgaan met alles. De natuur weerspiegelt ons bewustzijn: hoe 

slechter het met de natuur gaat, hoe onbewuster we leven.  

Als we de natuur als huis zien en beseffen dat we dat kapot maken, 

dan weten we dat we daar uiteindelijk zelf het meest onder lijden.  

 

 

Eerder gepubliceerd in Groene Moslims, 13 maart 2018 

 

 

 
 
Foto met dank aan Marwene Baccouche 
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In Vrijheid Verbonden 
op de bres voor een zorgzame samenleving 

 
 

 
 
 
Ruim 250 belangstellenden kwamen op maandag 22 januari 
jongstleden naar de jaarlijkse bijeenkomst van In Vrijheid 
Verbonden in Tivoli Vredenburg te Utrecht.  
Het interreligieus netwerk koos deze keer voor het thema ‘een 
zorgzame samenleving’.  
De bijeenkomst werd bijgewoond door HKH Prinses Beatrix.  
 
Hoofdspreekster was Greenpeace-activiste Faiza Oulahsen.  
Zij vertelde over haar gevangenschap in Rusland in 2013. Daar 
werden haar idealen op de proef gesteld. Toch is ze nog steeds 
vastbesloten om zich in te zetten voor een leefbare wereld voor 
toekomstige generaties.  
Vanuit de zes tradities – jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, 
boeddhisme, humanisme – werd op het thema gereageerd met 
voordrachten, zang en muziek. Hindoezangeres Sangeeta Bhageloe 
trad op en boeddhiste Jotika Hermsen toonde de ‘vlag van 
compassie’. 
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De christelijke bijdrage aan het programma bestond uit een 
optreden van ‘Suryana’, een orkest bestaande uit jonge Syrische 
vluchtelingen. De muzikanten ervaren de zorgzame samenleving, 
thema van de bijeenkomst, aan den lijve. Ze kregen instrumenten in 
bruikleen van een fanfare uit Dorst, en er werd voor hen spontaan 
geld ingezameld. Het orkest werd opgericht met hulp van het 
bisdom Breda. Fatin Eshaw, medewerkster van het project 
Vluchtelingen voor Vluchtelingen, wees de jonge Syriërs de weg.  
 
Aan het eind van de bijeenkomst kreeg Prinses Beatrix een linde 
cadeau. Ze zegde toe die op de boomplantdag in maart in Utrecht 
zelf te komen planten. Uiteraard waren er bloemen voor de oud-
vorstin, die in de week daarna haar tachtigste verjaardag hoopte te 
vieren: tachtig rode rozen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op woensdag 14 maart was het dan zover. Tijdens de nationale 
boomfeestdag plantte prinses Beatrix inderdaad een ‘interreligieuze 
koningslinde’ in het Griftpark in Utrecht.  
Ze werd opgewacht door vertegenwoordigers van jodendom, 
christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme die 
betrokken zijn bij duurzame initiatieven.  
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Faiza Oulahsen pleitte voor het ondernemen van zichtbare 
gezamenlijke acties. Boer en filosoof Jan Huijgen: “Wij willen 
jongeren bewust maken van de samenhang van klimaat, voedsel en 
landbouw.” Atie de Vos van het project Groene Kerken en Moskeeën 
nam voortaan de trein in plaats van het vliegtuig bij buitenlandse 
reizen. Haar collega Jan Vroonland viel haar bij: “De vervuiling door 
plastic is een wereldprobleem waaraan we zelf meteen iets kunnen 
doen.” Marjolein Tiemens wil de relaties tussen mens en aarde 
onder de aandacht brengen. Ze richtte er een bedrijfje voor op 
onder de naam ‘Groen Geloven’. Michael Ritman, voorzitter van de 
Boeddhistische Unie Nederland, vertelde over de stroomstoring die 
hij pasgeleden in Amsterdam meemaakte. Ritman: “Je realiseert je 
dan hoe vanzelfsprekend je het vindt dat alles functioneert.” 
Boeddhist Matthijs Schouten benadrukte dat het bij de inzet voor 
een duurzame samenleving vooral gaat om de vraag ‘wie wil je zijn 
als mens’.  
Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, 
sloot daarbij aan. “Wellicht kunnen we ons in de komende tijd ook 
bezighouden met de ‘binnenkant’ van duurzaamheid”, stelde hij 
voor. Mgr. Vercammen is onder meer betrokken bij activiteiten rond 
de milieu-encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. De katholieke 
initiatieven in Nederland op het terrein van duurzaamheid worden 
gecoördineerd binnen de werkgroep Laudato Si’, waarvan bisschop 
Gerard de Korte voorzitter is. 
 
Samen met een aantal kinderen plantte prinses Beatrix vervolgens 
de boom. De parkbeheerders gaven uitleg: “Als we kinderen bomen 
laten planten slaan we twee vliegen in één klap: kinderen helpen de 
gemeente bij het verbeteren van het milieu en de gemeente maakt 
kinderen bewust van het belang van bomen voor een gezond 
milieu.”  
Prinses Beatrix was blij met alle initiatieven voor het verbeteren van 
het milieu. Ze deed mee aan het plantevenement om daarmee 
aandacht te vragen voor duurzaamheid. Na een uur vertrok de 
prinses. “Zorg goed voor het park en de boom”, zei ze toen ze in de 
auto stapte. 
 
Verslag en foto’s: Berry van Oers – In Vrijheid Verbonden 
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Overstap naar het platform voor het Europese 
Jezuïetenonderwijs; hetzelfde ideaal op grotere schaal  
 

Het stond al aangekondigd in het voorwoord van deze Nieuwsbrief: 
na 18 jaar gewerkt te hebben als docent levensbeschouwing en 
moderator identiteit op het Nederlandse Stanislascollege, zal ik per 
juni van dit jaar directeur worden van JECSE, de Europese 
organisatie van het Jezuïetenonderwijs. Dat betekent een afscheid 
van onze scholen, tenminste: grotendeels maar niet helemaal, want 
ook het Stanislascollege maakt deel uit van het Europese netwerk 
van Jezuïetencolleges. Het betekent ook een afscheid als 
eindredacteur van de RvV Nieuwsbrief, want hoezeer de RvV-idealen 
ook in de lijn liggen van die van het Jezuïeten- onderwijs, en hoe na 
RvV mij ook aan het hart ligt, mijn nieuwe baan gaat zeker mijn 
onverdeelde aandacht vragen. 
 
Mijn vertrek komt op een binnen onze scholen veelbetekenend 
moment. Begin april onthulden oud-medewerkers van het oudste 
locatie in Delft een plaquette op de voorgevel van de school met de 
tekst: 

Stanislascollege 
in 1948 gesticht door de jezuïeten, die hier werkten tot 2018. 

Gebleven is hun onderwijsideaal  
HEEL DE MENS 

De school maakt deel uit van het internationaal netwerk van 
jezuïetencolleges. 

 

De paters Jezuïeten, die het fundament legden voor de bijzondere 
identiteit van de Stanislas-scholengemeenschap, namen dit school-
jaar na 70 jaar afscheid. Zij verlieten de communiteit aan de 
overkant van het schoolgebouw, en er kwamen – wegens een tekort 
aan roepingen alom – geen nieuwe, jongere paters voor terug.  
Toch staat hun onderwijsideaal van ‘heel de mens’ nog altijd 
centraal in onze moderne versie van de ‘ignatiaanse pedagogiek’; de 
voor Jezuïetencolleges zo kenmerkende - en tot ver daarbuiten 
beroemd geworden - brede vorming van jonge mensen; een 
vorming niet alleen van het hoofd, maar ook van hart en handen. 
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En zo voel ik ook mijn eigen ‘overstap’ naar JECSE niet als een breuk 
met het werk op het Stanislascollege maar - in tegendeel - als een 
stap in het verlengde van ons eigen identiteits-werk. Ook wij maken 
deel uit van dat Europese netwerk van ‘Ignatiaanse scholen’ en het 
is daar dat wij, juist na het vertrekken van de Jezuïeten, de zo 
belangrijke voeling kunnen blijven houden met de bron van die 
spiritualiteit en pedagogiek. 
 
‘Groeien in gemeenschap’ heette het afscheidssymposium voor de 
vertrekkende paters Bert ten Berge en Dries van den Akker niet voor 
niets. Het bouwen aan een cultuur van samenwerking is een 
speerpunt van het huidige Jezuïetenonderwijs wereldwijd. Waarbij 
we in de onderlinge relaties (en de oprechte dialoog) tussen mensen 
met allerlei culturele en levensbeschouwelijke achtergronden een 
bijdrage kunnen leveren aan de ware humanisering van individuen 
en volkeren en aan een meer bewuste, compassievolle wereld. 
JECSE is zo’n platform voor uitwisseling, een gelegenheid tot het 
bouwen van bruggen, met ook een ‘online community’ (Educate 
Magis) waar we met elkaar in ons mensgerichte onderwijs kunnen 
samenwerken en leren. 
Net als de jonge mensen die in deze Nieuwsbrief vertellen over hun 
prachtige idealen en initiatieven na hun bruggenbouwertraining, 
hoop ik als directeur van JECSE te kunnen bijdragen aan de zo 
essentiële gelegenheden tot menselijke ontmoeting over de grenzen 
van allerlei culturen en contexten heen. 
 
Een mooi voorbeeld van de uitwisseling die uit zulke ontmoetingen 
voort kan komen, was de tournee van het Stanislas Koor en Orkest 
naar colleges uit ons netwerk in Hongarije en Polen dit voorjaar. 
Afgesloten met een concert in de Delftse Maria van Jessekerk in 
aanwezigheid (en deels met medewerking) van een delegatie van 
leerlingen en begeleidende collega’s van het Poolse Stanislas Kostka 
College uit Krakau. Wederzijdse rectoren, Sonja de Kreij en Pawel 
Brozyniak sj, benadrukten in hun woord na afloop het belang van dit 
soort ontmoetingen, het samen optrekken en het kennis maken met 
elkaars woonplaats en cultuur, als een belangrijke levensreis – 
parallel aan die van onze Stanislas - en een weg naar vrede. 
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Het is in die geest dat ik binnenkort overstap naar JECSE, in de 
vurige hoop dat wij zowel vanuit RvV als vanuit JECSE onze 
medemensen steeds meer kunnen bezielen om ‘mensen met en 
voor anderen’ te worden. 
 
Met een vriendelijke groet aan alle RvV-leden en -lezers, Ilse Dekker 
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OPROEP: Doe mee op 16 mei aan de eerste 
Internationale Dag van Samen Leven in Vrede 

 
Leerlingen en docenten van het IJburg College in Amsterdam 
bezonnen zich op ‘harmonieus samenleven’. Op 10 april vond een 
programma plaats, opgezet door de leerlingenraad in overleg met 
AISA Huis van Vrede, in het kader van de Eerste Internationale Dag 
van het Samenleven in Vrede; een door de Verenigde Naties in 
december jongstleden uitgeroepen dag, op initiatief van AISA NGO. 
 
Het IJburg college organiseerde, met de leerlingenraad van de 
school, diverse activiteiten met in totaal 9 klassen. Er werd een 
enquête gehouden, en de daaruit gedestilleerde probleemstelling 
werd vervolgens door leerlingen besproken. Dat gesprek vond plaats 
volgens de Cirkelwerking. Dat is een vorm van kringgesprek, waarin 
ieder zijn of haar idee over het onderwerp in het midden van de 
cirkel ‘neerlegt’. Je gaat niet in discussie met elkaar over wat een 
ander zegt, maar je luistert en deelt. Wat je aanspreekt neem je als 
verrijking mee naar huis. 
 
Als afsluiting vinden er op 16 mei nog diverse activiteiten plaats: 
een deel van de film Le Petit Prince wordt getoond, en er komt een 
Cirkelwerkinggesprek over de vraag hoe onderwijs als middel kan 
worden ingezet om vrede te realiseren. 
Aansluitend op het programma van de leerlingen buigen leraren zich 
over de vraag hoe de Cirkelwerking te gebruiken is tijdens de 
lessen. 
Om 14.00 u. die dag vindt vervolgens in de Balie een optreden 
plaats van alle deelnemende klassen, met ook een viering, gevolgd 
door een kort gesprek en een toespraak.  
 
We roepen iedereen op om, waar mogelijk, ook vorm te 
geven aan deze belangrijke dag. Dat kan in overleg met een 
buurthuis, een kerk, moskee of tempel. Of men kan een 
school benaderen – al is het maar één klas! Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter. 
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Boekenrubriek 
Bijzondere presentatie van nieuwe boeken van  
Edy Korthals Altes en Geertruid van Linden Tol 

Op 14 maart jl. vond in de Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen de 
presentatie plaats van twee boeken die getuigen van de betekenis 
van spiritualiteit voor mens en samenleving. 

Het eerste was het boek ‘SPROKKELHOUT – een zoektocht naar 
zin en geloof’ door Edy Korthals Altes, geboren 1924, oud-
ambassadeur, Co-President van Religions for Peace International 
van 1994-1999 en RfP European Representative tussen 1999-2001, 
daarna lid van de Raad van Advies van Religies voor Vrede 
Nederland. 

Het tweede was de gedichtenbundel van zijn moeder: ‘WAARLIJK  

MENS  ZIJN’ - gedichten door Geertruid Ida van Linden Tol (1899-
1963). 

De beide boeken zijn uitgaven van Discovery Books, Leeuwarden 
2017 

 

In een volle zaal werden beide boeken gepresenteerd.  
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Onder de belangstellenden waren oud-premier Dries van Agt, aan 
wie Edy zijn boek Sprokkelhout overhandigde (alsook aan zijn 
oudste kleinzoon Maarten Gehem), oud-ministers Brinkhorst, Dekker 
en Bot, bekenden uit de verschillende organisaties, vrienden en niet 
in de laatste plaats Edy’s familie en met name kleinkinderen, aan 
wie hij zijn op papier vastgelegde gedachten graag wilde doorgeven.  

 

 

 

De bundel van Edy bevat gedachten over een reeks van jaren, door 
hemzelf bijeengesprokkeld, over zin en geloof in deze tijd. Het gaat 
om persoonlijke ervaringen en inzichten.  

Zijn boek getuigt niet alleen van een diep geloof maar ook van een 
gevoelde en doorleefde grote verantwoordelijkheid voor de 
schepping; voor de aarde en de mensen.  
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In de huidige tijd, waarin het ego en egoïsme, materialisme en 
macht(smisbruik) vaak centraal staan, biedt Edy ons de mogelijkheid 
tot verdieping van onze menselijke ervaring binnen een zingevend 
perspectief in een band met God, of zo je wilt, met het 
‘transcendente’. Zijn betoog voor vreedzame samenwerking met 
elkaar is vurig en inspirerend.  

 

 

 

Als oecumenisch christen voert Edy een sterk pleidooi voor 
samenwerking met andere levensovertuigingen bij de aanpak 
van grote wereldproblemen, zoals dat van vrede en veiligheid in het 
atoomtijdperk. 
Geloof in Christus sluit geenszins een constructieve samenwerking 
uit met andersdenkenden, ten behoeve van een duurzame, meer 
rechtvaardige en vreedzame wereld. Integendeel, juist die is nu 
hard nodig. De basis is daarvoor aanwezig.  
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Er zijn immers drie grondwoorden die we samen delen: 
 

• Diep ontzag voor de macro- en microkosmos, voor het 
wonder van het leven in een onmetelijk universum. 

• Fundamentele verbondenheid van alle vormen van leven. 
Dankzij de moderne wetenschap (vooral de astronomie en 
moleculaire biologie) is dit inzicht verdiept. 

• Kwetsbaarheid van de leefsystemen zoals die op 
indrukwekkende wijze wordt aangetoond door de 
documentaire serie Planet Earth.  

 
In de Engelse taal worden deze grondwoorden goed weergegeven 
door: Awe, Interconnectedness, Vulnerability. Zijn dit niet, voert Edy 
aan, de grondnoties die gedeeld worden zowel door de agnost als 
door de religieuze mens, zij het vanuit een verschillende 
achtergrond? Komen ze niet tot dezelfde kernwaarden, als: 
verantwoordelijkheid, eerbied voor alle vormen van leven, 
solidariteit, zorgvuldigheid in de omgang met de mens, materie en 
natuur? 

De gedichten van Edy’s moeder, Geertruid Ida van Linden Tol, 
waren alleen in kleine kring bekend. Ze werden kortgeleden ontdekt 
door de karmelieten Jos Huls en Hein Blommestijn, beiden als 
research fellows verbonden aan de Free State University in 
Bloemfontein, Zuid-Afrika. Zij herkenden in de gedichten het 
mystieke vuur - en de betekenis daarvan - voor de naar verdieping 
zoekende mens. Zij verzorgden de redactie van de gedichten en 
schreven een inleidend essay over de betekenis van mystiek. Door 
lezing van deze gedichten kijken wij in een spiegel, waardoor wij 
ons bewust worden van de relatie met God die ons diepste wezen 
vormt. De lezer wordt hierdoor binnengevoerd in het proces dat 
deze relatie in hen teweegbrengt. 
 
De bijzonderheid van deze boeken is dat zij beide uiting zijn van een 
levend geloof van een moeder en haar zoon, elk op eigen wijze 
doorleefd. Zij bieden houvast! 

Tekst Hein Blommestijn (samengevat) en Mirjam Ates 
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Niet eenzaam 
 

Lief kind, wij zijn niet zóó verlaten, 
Als dat we menen dat we zijn... 

..Wat zouden wij vaak horen praten,  
Als wij meer geest’lijk zouden zijn! 

 
Als wij niet aan ons zelven denken, 

Maar aan de mensen om ons heen, -- 
dan zagen wij zovelen wenken, 

en waren heusch niet meer alléén! 
 

Voor ieder mens, op onze wegen, 
hebben wij een taak te doen, een plicht,  

en die houdt in zich juist een zegen, 
en maakt ons Leven blij en licht! 

 
Och menig mens voelt zich zóó eenzaam, 

al is de wereld om hem heen, --- 
--en snakt er naar, te zijn gemeenzaam, 

met één, die Liefde voelt alleen! 
 

Dan komt er zonlicht in zijn ogen, 
Dan dankt hij God, en dankt dan mens,- 

--O, laten wij toch allen pogen, 
’t vervullen van dien hartewens! 

 
Het kan een handdruk zijn, begrijpen, 

Een goede daad, een woord, misschien, 
Een blik, waardoor de ziel gaat rijpen, 
en wij in hem “de mens” gaan zien! 

 
De mens, in wien God’s Geest heeft woning, 

De mens, hoe uiterlijk dom en slecht,- 
Tòch in hem zelf, dáár leeft een Koning, 

ja- als een vonk daarin gelegd! 
 

Geertruid Ida van Linden Tol, november 1942 
 

Uit: Waarlijk mens zijn; Schouwend...Vertrouwend 
Sporen van een mystiek leven 
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In memoriam Joop Gerritsen, 
ijveraar voor de ontmoetingsschool 

 
 
Op 15 januari 2018 overleed Joop Gerritsen op 86-jarige leeftijd. 
Joop was een man, die zijn leven inzette voor minderbedeelden en 
later, als onderwijsadviseur in het Haagse christelijk basis- en voort-
gezet onderwijs, voor de ontmoetingsschool.  
In grote dankbaarheid gedenken wij Joop, die haast zo lang als 
Religies voor Vrede bestond lid was van onze vereniging. 
 
Joop was een beminnelijk mens, die zeer veel om mensen gaf. Hij 
had een enorme passie voor zijn werk en was een warme 
persoonlijkheid. Altijd luisterde hij geduldig en vragen of problemen 
benaderde hij vanuit een positieve instelling. Joop zocht naar de 
beste oplossingen. Zijn vriendelijkheid en interesse in de ander zijn 
onvergetelijk. Mogen zijn woorden en geestkracht in ons voortleven.  
 
 
Hieronder vindt u enkele citaten uit het in memoriam dat Bart ten 
Broek, tot begin dit jaar secretaris van URI Nederland (United 
Religions Initiative), uitsprak op de begrafenis van Joop Gerritsen. 
De volledige tekst kunt u op onze website lezen. 
 
Bart ten Broek was directeur van een protestantschristelijke 
basisschool in Ede met de opdracht van het ministerie om zichtbaar 
te maken hoe kinderen van culturele minderheden, zoals zij toen 
werden genoemd, hun plek zouden kunnen hebben in de christelijke 
school.  
Het was rond 1980 dat hij Joop Gerritsen voor het eerst ontmoette. 
Joop was in die tijd verbonden aan het Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum. Uit de overleggen, waaraan ook de Protestants-
Christelijke onderwijsvakbond deelnam, ontstond in 1981 de Stuur-
groep pc-onderwijs en Culturele Minderheden, waar Bart op 
persoonlijke titel nog bij betrokken is geweest. 
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“Joop was degene in de Stuurgroep die de toon zette. Hij had oog 
voor een samenleving die sterk begon te veranderen door de 
gezinsherenigingen van zogenaamde gastarbeiders, die blijvers 
leken te gaan worden. Hij zag de wenselijkheid van een ‘oefenen in 
samenleven’ van mensen met andere geloven met hen die stonden 
in het traditioneel christelijke geloof in Nederland. Met een enorme 
inzet heeft hij het onderwijsveld aangereikt hoe dat zou kunnen. Zo 
maakte hij de wegenkaart van de ontmoeting en zocht partners uit 
diverse velden van de samenleving om deze pedagogisch, didactisch 
en theologisch te ondersteunen. 
Ik weet niet, of Joop zelf het woord ‘ontmoetingsonderwijs’ heeft 
gepropageerd. Hij werd wel het levende symbool daarvan. 
Ook was hij mijn raadsman en vertrouweling toen de school in Ede 
in 1990 een christelijke-islamitische samenwerkingsschool werd en 
buiten de PC Besturenraad kwam te staan. 
 
Joop was een visionair. Hij begreep dat het onderwijs een 
belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan een multiculturele 
samenleving, waarin je jezelf met alle verschillen toch verbonden 
kunt voelen met elkaar. In de gesprekken die ik de laatste twee 
jaren met Joop had, was er in hem nog steeds dat vuur, het geloof, 
dat mensen met verschillende levensbeschouwingen in de ont-
moeting elkaar kunnen vinden in verbondenheid, en dat het 
onderwijs daarin een belangrijke schakel kan zijn.”  
 
Gelukkig heeft Joop de publicatie nog kunnen meemaken van zijn 
boek ‘Toen ik nog hervormd was...’ (uitgegeven bij Lecturium). Een 
aanrader voor wie geïnteresseerd is in de ontwikkelingen van het 
Haags christelijk onderwijs door de jaren heen. 
 
Namens RvV, Mirjam Ates-Snijdewind 
 

 
 

Hij ruste in vrede 
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Wat is Religies voor Vrede? 

 
RELIGIONS for PEACE (RfP) ofwel WCRP (World Conference of Religions 
for Peace) is een wereldwijde organisatie waarin leden van de grote 
wereldgodsdiensten en van diverse geestelijke stromingen met elkaar en 
met andere vredesorganisaties samenwerken om bij te dragen aan dialoog, 
vrede en ontwikkeling in de wereld.  
Deze organisatie werd in 1970 in Kyoto (Japan) opgericht door een aantal 
religieuze leiders en groeide in korte tijd uit tot een wereldomvattende 
beweging die in meer dan 100 landen is vertegenwoordigd. De hoofdzetel 
bevindt zich in New York.  
De organisatie heeft als NGO een adviserende status bij de VN en werkt 
met verschillende afdelingen daarvan (zoals UNESCO) samen aan de 
bevordering van vrede.  
 
De Nederlandse afdeling van Religies voor Vrede bestaat sinds de jaren 
‘70. Ze heeft tot doel met mensen van verschillende religies en levens-
beschouwingen samen te werken voor vrede, gerechtigheid en menselijke 
waardigheid.  
Ze organiseert samen met anderen interreligieuze bijeenkomsten en 
symposia over religie(s) en vrede en houdt zich bezig met specifieke 
projecten op dit vlak.  
 
Tweemaal per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgegeven. 
 
RvV/Nederland kent naast het Dagelijks Bestuur ook een Algemeen Bestuur 
en een Raad van Advies.  
De Raad van Advies bestaat uit: dr. E. Ferguson, drs. P. Kuijper, ds. H. 
Schouten (oud secretaris/penningmeester), dr. J. Slomp (oud-lid AB), 
rabbijn A. Soetendorp. 
 
Correspondentie-adres RvV/Nederland:  
Secretaris a.i.: harry.overmeijer@gmail.com 
 
Websites: 
Religies voor Vrede Nederland: www.religiesvoorvrede.nl 
Religions for Peace Europe: www.rfp-europe.eu 
Religions for Peace International: www.religionsforpeace.org
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Lid worden van Religies voor Vrede? 

U bent van harte welkom! 
 

Het lidmaatschap bedraagt € 30,-  
(inclusief tweemaal per jaar RvV nieuws),  

voor studenten en minder draagkrachtigen € 17,50. 
 

U kunt zich opgeven via ons secretariaat  
of rechtstreeks door storting van de contributie met vermelding 'nieuw lid' 

IBAN NL07 INGB 0004 420087, WCRP/NL te Leiden 
 

 
Colofon              WCRP nieuws voorjaar 2018 
 
RvV nieuws is het informatieblad van de leden van Religies voor Vrede/ 
Nederland. Het verschijnt tweemaal per jaar.  
Eindredactie van dit nummer: Ilse Dekker 

Kopij graag mailen naar: secretaris a.i.: jdvellekoop@gmail.com  

Extra exemplaren van de nieuwsbrief zijn te bestellen tegen een 
vergoeding van € 3,50 zolang de voorraad strekt. 
 

RELIGIES VOOR VREDE  


