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JAARVERSLAG 2019 RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND
Voorwoord
2019 Was een belangrijk jaar voor Religies voor Vrede. In augustus vond de 10e Wereldassemblee
plaats in Lindau, Duitsland. Het thema luidde: Caring for our Common Future. We dienen zorg te
dragen voor deze toekomst vanuit diverse aspecten: Streven naar harmonieuze samenlevingen,
conflicten voorkomen of helpen oplossen, kernwapens uitbannen, armoede verminderen en zorg
dragen voor de aarde – het klimaat, de tropische regenwouden en alle levende wezens.
Het is de toekomst van ons allen gezamenlijk. Niemand uitgesloten. Dat zijn grote woorden, maar
iedere belangrijke ontwikkeling begint met onszelf: hoe stellen wíj ons op om ons steentje bij te
dragen?
Onze activiteiten stonden geheel in teken van de assemblee thema’s. Zowel in de aanloop naar de
assemblee als na afloop ervan. Op onze bijeenkomst van 11 mei spraken jongeren en ouderen over
Vredesvraagstukken en de vernietigende kracht van kernwapens, over Vredeseducatie en over
Duurzaamheid. De aanbevelingen gingen naar de wereldassemblee. We namen deel aan
bijeenkomsten, publiceerden in de media en op Twitter. Ter aanmoediging van de politiek om het
regeerakkoord op het punt van nucleaire ontwapening ten uitvoer te helpen brengen, benaderden
wij schriftelijk de Tweede Kamerleden die bij dit onderwerp zijn betrokken.
In 2020 zullen we deze activiteiten voortzetten. We ondersteunen actief de oprichting van een
School van Vrede in Almere, we blijven ons inzetten voor nucleaire ontwapening, die tezamen met
de klimaatverandering de grootste uitdaging is van onze tijd. In 2020 worden de nucleaire aanvallen
op Hiroshima en Nagasaki herdacht met extra acties.
Zodra het weer mogelijk is (in verband met het Corona virus) organiseren we in een vervolgbijeenkomst op de thema’s van 11 mei 2019. Daarbij willen wij in werkgroepen deze thema’s concreet
oppakken. Zo staat een gefilmd interview met Erik Ferguson over duurzaamheid in de planning.
Samenstelling Bestuur per 31.12.2019: Alper Alasag, Mirjam Ates-Snijdewind, Joep Beliën, Emine
Çelikoglu, Hafsa Chairi, Bas Cost Budde, Monica Bouman, Izzy Mansour, Mahbooba Menapal, Harry
Overmeijer, Mohammed Rouidi, Saïd Touhami en Janny Vellekoop. Britt Bakker, Ayoub Chairi, Freek
Sloot en Julia van Wel waren aspirant bestuurslid;
waarvan Dagelijks Bestuursleden per 31.12.2019: Mirjam Ates-Snijdewind (voorzitter), Hafsa Chairi
(vicevoorzitter tot najaar 2019), Harry Overmeijer (secretaris), Bas Cost Budde (penningmeester), Izzy
Mansour (eindredacteur Nieuwsbrief), Janny Vellekoop (lid), Emine Çelikoglu (lid). Aspirant
vicevoorzitter: Britt Bakker.
Samenstelling Raad van Advies per 31.12.2019: dr. Erik Ferguson, drs. Piet Kuijper, ds. Henk
Schouten, dr. Jan Slomp, rabbijn Awraham Soetendorp.
Vergaderingen van het Bestuur
Het Bestuur vergaderde op 16 februari en op 22 juni.
Het DB vergaderde 29 januari, 3 april, 20 april, 12 juni, 2 juli, 16 oktober, 12 november.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 11 mei in de ULU-moskee in Utrecht. Deze
werd gevolgd door de bijeenkomst Caring for our common Future die in het teken van de
voorbereiding van de 10e Wereldconferentie in Lindau stond.
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Communicatie
In voor- en najaar is de Nieuwsbrief van RvV verschenen, zowel gedrukt als digitaal via onze website
www.religiesvoorvrede.nl Op twitter is RvV te vinden onder @religiesvvrede
Religies voor Vrede heeft ook een Facebook-account onder haar naam.
Ook zijn er na de Wereld Assemblee publicaties verschenen over de Assemblee en thema’s van
Religies voor Vrede (zoals kernontwapening en vredeseducatie) in het Friesch Dagblad, Nieuw Wij,
Proces Nieuws en De Bezieling. Tevens is in december een schrijven uitgegaan naar de leden van de
Tweede Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie in het kader van de
kernwapendiscussies in de Tweede Kamer.
De belangrijkste externe contacten had het dagelijks bestuur met de Secretaris-Generaal van
Religions for Peace International en het voorbereidingscomité van de Wereld Assemblee, met de
ECRL (European Council of Religious Leaders van RfP), AISA, Stichting Geloven in Samenleven (GIS),
Stichting Trialoog en o.a. met onze vroegere Co-President van RfP, Edy Korthals Altes. Daarnaast
waren er incidentele contacten met soortgelijke organisaties als RvV, met Nieuw Wij, met
deskundigen op het vlak van religie, vrede en samenleving en Wite Carp, oud-voorzitter RvV.
Verder onderhielden de bestuursleden contacten binnen hun lokale en regionale organisaties.
In 2019 werden een nieuwe flyer en een boekenlegger ontworpen en verspreid om RvV meer
bekendheid te geven.
2019 stond vooral in het teken van de 10e Wereldconferentie van Religions for Peace in Lindau.
Daarnaast heeft het DB een Werkplan 2020 en een Meerjarenplan opgesteld. RvV kan met
dankbaarheid terugkijken naar alles wat er is gedaan.
Evenementen en Bijeenkomsten georganiseerd door het bestuur of waaraan werd deelgenomen
vanuit het bestuur
22 Januari: De drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in Juliana Plaza in Transvaal, Den Haag, waar een
zeer gemêleerd gezelschap kon genieten van de muziek die leden van het Residentie Orkest ten
gehore brachten met kinderen van de muziekschool in Transvaal.
‘Coalitie Transvaal’, een samenwerkingsverband van diverse organisaties uit de wijk, zet met elkaar
de schouders onder Transvaal en tracht met succes mensen van verschillende culturele en religieuze
achtergronden bij elkaar te brengen.
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Oud-burgemeester Wim Deetman viel als ‘vader van Transvaal’ een bijzonder eerbetoon ten deel in de vorm
van een naambord ‘Burgemeester Wim Deetmanzaal’ in de Juliana Plaza.

18-19 Maart: Deelgenomen aan de ECRL-bijeenkomst in Berlijn – een voorbereidende bijeenkomst
voor de Wereld Assemblee met RfP leiders uit Europa.
8 April: Symposium van Stichting Hoop en Ontwikkeling: Everyone matters: New Insights on
Diversity and Inclusiveness.

Onder de verschillende sprekers was ook mw. Sabine Nölke, ambassadeur van Canada, die sprak over
de macht van de cultuur tegenover de cultuur van de macht. Ze benadrukte dat diversiteit een feit is,
maar inclusie een keus.
Dhr. M.A. Bellouki, ambassadeur van Marokko, benadrukte de wereldwijde onderlinge
verbondenheid: ‘But this does not mean that individuals and communities live together. Cultures and
faiths should not live only side by side. Outreach efforts are needed. We should break down walls of
ignorance, fear and suspicion.’
15 April: Uitreiking Certificaten NT2, NT2-Conversatie en Masterclasses en Modules aan imams en
moskeebestuurders in Nederland, VU Amsterdam. Er waren veel vrouwen en mannen, die met
succes aan deze opleidingen hadden deelgenomen.
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17 April: Bijeenkomst in Vreedehuis Den Haag over ‘Moslims en Christenen in Egypte, een taaie
strijd tegen generalisaties’.
Spreker Kees Huisman, directeur Center for Intercultural Dialogue and Translation Cairo, Egypte,
sprak over het doel van het Centrum, bruggenbouwen, door eerlijke empirische feiten te beschrijven
en voorzichtig te zijn in het maken van interpretaties. ‘Dialoog betekent: bereid zijn om van mening
te veranderen.’
29-30 April: Bijeenkomst in Brussel van Religions for Peace Europe op 29 en 30 april in Brussel, met
als doel het informeren van elkaar over wat er gaande is in de verschillende landen in Europa waar
RfP actief is en het uitwerken van een nieuwe opzet van RfP Europe .

11 Mei: RvV Symposium in de ULU-moskee in Utrecht, bedoeld als landelijke raadpleging over
thema’s van de Wereld Assemblee in Lindau in augustus. Gekozen was voor de thema’s Vrede en
Ontwapening, Vredeseducatie en Duurzaamheid. In de vorm van een intergenerationele ontmoeting
tussen jongeren en o.a. experts op deze thema’s. Op de website www.religiesvoorvrede.nl vindt u
onder ‘Activiteiten’ de verslagen van de hele middag. De aanbevelingen zijn door dhr. Stein
Villumstad van het voorbereidingscomité van de Wereld Assemblee van Religies voor Vrede
meegenomen.
13 Mei: Deelgenomen aan de Iftar in Juliana Plaza te Den Haag.
15 Mei: Boekpresentatie ‘Mikpunt Moskee’ onder redactie van Ineke van der Valk in Nieuwspoort,
met paneldiscussie.
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17 Mei: Deelgenomen aan de iftar georganiseerd door Id-el-Fitr in Den Haag.
18-24 Augustus: Voorbereidende Vrouwen Bijeenkomst, gevolgd door de 10e Wereldconferentie
van Religions for Peace in Lindau. Alle informatie over deze waardevolle bijeenkomst met 900
deelnemers vanuit de hele wereld kunt u vinden op www.religiesvoorvrede.nl

17 September: deelname aan de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag met als
thema: ‘ Zorg nu voor wie dan leeft’. Een verslag hiervan is opgenomen in onze
najaarsnieuwsbrief 2019.
3 Oktober: Joods Nieuwjaar meegevierd bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.
7 Oktober: Bijeenkomst over Kinderrechten met vertegenwoordigers B’Tselem in Amsterdam
26 Oktober: Bijeenkomst Earth Trusteeship o.l.v. Hans van Willenswaard, oud-bestuurslid RvV, in
Vreedehuis Den Haag

3 November: Bijeenkomst over Onderwijs en opvoeden tot Vrede in het Huis van Vrede, Almere,
m.m.v. Hamza Khailani Forum voor het Samenleven in Vrede /St. Trialoog/AISA.

21 November: Regionale bijeenkomst van het GIS (Geloven in Samenleven) in Zwolle waarbij best
practices werden gepresenteerd en workshops gehouden. ‘Weerbaar Meppel’ over werken aan de
buurt, ‘Vrouwen ontmoeten vrouwen’ (christelijke en islamitische vrouwen), Groene kerk en groene
moskee (concrete duurzaamheidsprojecten), Project Bruggen bouwen (Leeuwarden) vanuit joodse,
christelijke en islamitische zijde. Collegiaal overleg imams en pastores.
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26 November: Deelname aan de conferentie van Artsen voor Vrede in het Vredespaleis in Den
Haag: Urgent Appeal for a nuclear weapon free world, met o.a. minister Stef Blok en diverse
buitenlandse sprekers, onder wie de oud-president van Ierland, Mary Robinson, en Beatrice Fihn,
Executive Director International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Meer hierover valt te
lezen in de RvV Nieuwsbrief van Voorjaar 2020).
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een groep zeer geïnteresseerde Amerikaanse jongeren
(tieners) van de Academy of Debate and Diplomacy uit Californië.

Een aantal gastsprekers, waaronder Jan Hoekema,
Mrs. Robinson en Beatrice Fihn.

Mrs. Robinson in gesprek met jongeren uit de VS

November/December: Samenwerking met het Nationaal Bahá’í Centrum ter voorbereiding van een
vredesconferentie in 2020. Benadering van Tweede Kamerleden over kernontwapening.
December: Door de Kloosterkerk in Den Haag uitgenodigd om in 2020 een Stiltewandeling in deze stad te
helpen organiseren vanuit de verschillende religies en levensbeschouwingen.
Mirjam Ates-Snijdewind
Voorzitter

Harry Overmeijer
Secretaris

18 mei 2020
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