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3 mei 2019 

__________________________________________________________________________________ 
 

JAARVERSLAG 2018 RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND 
 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31.12.2018: Harry Overmeijer, Janny Vellekoop, Izzy Mansour, 
Mirjam Ates-Snijdewind, Hafsa Chairi, Emine Çelikoglu, Bas Cost Budde, Alper Alasag, Joep Beliën, 
Monica Bouwman, Mohammed Rouidi, Saïd Touhami en Rogier Schravendeel. Britt Bakker, Ayoub 
Chairi en Freek Sloot waren aspirant AB-lid.   
 
Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31.12.2018: Mirjam Ates-Snijdewind (voorzitter), Hafsa Chairi 
(vicevoorzitter), nieuw: Harry Overmeijer (secretaris), nieuw: Bas Cost Budde (penningmeester), 
nieuw: Izzy Mansour (eindredacteur Nieuwsbrief), Janny Vellekoop (lid), Emine Çelikoglu (lid), nieuw: 
Rogier Schravendeel (lid). De laatste heeft wegens drukke werkzaamheden zijn DB-lidmaatschap 
later opgezegd. 
 

De nieuwe DB-leden werden benoemd op de ALV van 23 juni, waar tevens nu ‘definitief’ van Gidy 
Chorus afscheid werd genomen, nadat hij nog bijna anderhalf jaar waarnemend penningmeester was 
geweest. Janny Vellekoop droeg begin 2018 haar tijdelijke secretariaatswerkzaamheden over aan 
Harry Overmeijer. Na jarenlang de eindredactie van de Nieuwsbrief te hebben verzorgd, sloot Ilse 
Dekker haar werkzaamheden voor de Nieuwsbrief in de zomer af en Leo van den Broek de zijne na 
het Najaarsnummer van 2018. Allen nog hartelijk dank voor hun extra inspanningen voor RvV. 
 
Samenstelling Raad van Advies per 31.12.2018: dr. Erik Ferguson, drs. Piet Kuijper, ds. Henk 
Schouten, dr. Jan Slomp, rabbijn Awraham Soetendorp. 
 

Ondersteunend van buiten: Yasin Şahin webmaster. 
 
 

Vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (AB en DB) 
Het AB vergaderde op 20 januari, 5 mei en 22 september (2 november verviel door volle agenda’s).  
 

Het DB vergaderde 3 januari, 16 januari kennismaking met Harry Overmeijer en Yasin Şahin, 30 
januari, 27 maart kennismaking met Izzy Mansour, 24 april kennismaking met Rogier Schravendeel,  
6 juni, 28 augustus en 17 december.  
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 23 juni in het Huis van Vrede, Almere. Deze 
werd gevolgd door de bijeenkomst ‘Waar Hoop Bloeit’. 
 
Communicatie 
In voor- en najaar verschijnt de Nieuwsbrief van RvV, 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. 
De meest frequente contacten had het dagelijks bestuur met (leden van) Religions for Peace Europe, 
AISA, Stichting Trialoog en Edy Korthals Altes. Daarnaast waren er incidentele contacten met soort-
gelijke organisaties als RvV, deskundigen op het vlak van religie, vrede en samenleving en Wite Carp. 
Verder onderhielden de bestuursleden contacten binnen hun lokale en regionale organisaties. 
  
2018 Was een spannend jaar met een grotendeels nieuw bestuur, nieuwe taakverdelingen en 
nieuwe uitdagingen en kansen. RvV kan met dankbaarheid terugkijken naar alles wat er is gedaan. 
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Evenementen en Bijeenkomsten georganiseerd door het bestuur of waaraan werd deelgenomen 
vanuit het bestuur 
 

 
 
Op 20 januari 2018 ontvingen de 4 deelnemers aan de Training Bruggenbouwers van Erasmus+ en 
RfP Europe, Britt Bakker, Saïd Touhami (links en midden op foto), Ayoub Chairi en Freek Sloot, hun 
Youthpass. Hafsa Chairi (rechts op foto) was moderator bij de training. 
 
22 Januari Begrafenis Joop Gerritsen, symbool voor het ‘Ontmoetingsonderwijs’ in Nederland. 
25 Januari Atriumlezing VNG over oa. ‘Gemeenten aan zet tegen radicalisering’ met prof. dr. 
Beatrice de Graaf en dhr. Bert Bouwmeester. Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede 
toegelicht.  
 
3 Februari meegeholpen aan Sponsorloop voor vluchtelingenkamp Bukra Ahla in Beirut voor 
kinderen en vrouwen uit Syrië, met een school, gerund door SB OverSeas -zie www.sboverseas.org  
Organisatie Werkgroep Sponsorloop Bukra Ahla, oa. Ari van Buuren (URI) en Liesbeth Wijkhuizen. 
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In maart woonde Janny Vellekoop in Indonesië een aantal indrukwekkende interreligieuze 
activiteiten voor kinderen bij. 
 
5 maart Artikel in Reformatorisch Dagblad van Mirjam Ates: ‘Noem wat Armenië overkwam niet te 
snel “genocide”’, waarin gepleit wordt voor opening van de drie laatste ongeopende archieven: het 
Nationale Staatsarchief in Jerevan, Armenië, de Dashnak Archieven in Boston en het archief van de 
Armeense Patriarch in Jeruzalem. Pas wanneer alle archieven door een team van internationale 
wetenschappers bestudeerd kunnen worden, kan de procedure, die bij het gebruik van de term 
genocide vereist is, doorlopen worden. Voor de uiteindelijke leedverwerking bij velen is een 
vollediger beeld van wat er zich ruim 100 jaar geleden afspeelde in het oostelijk deel van het 
Osmaanse rijk, een voorwaarde. Het artikel was op persoonlijke titel geschreven. Het RD plaatste er 
zelf de achtergrondinformatie bij.  
 
14 Maart Boekpresentatie ‘Sprokkelhout’ van Edy Korthals Altes en ‘Waarlijk mens-zijn’ van 
Geertruijd Ida van Linden Tol in de Abdij van Egmond. (Zie Voorjaars Nieuwsbrief 2018.) 
 
3 April Sederbijeenkomst bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amstelveen. 
 

 
 
8 April Bijeenkomst in De Balie: ‘Brengt Religie meer vrede of meer oorlog?’ 
27-30 April Congres van Religions for Peace Europe in Brussel (zie foto) 
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16 Mei Eerste Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede – Gesprek over dit thema in het Huis 
van Alles in Reeuwijk. 
22 Mei Persconferentie bijgewoond in het Internationaal Strafhof Den Haag van de Palestijnse 
Minister van Buitenlandse Zaken, dr. Riad Malki. Minister Malki verzocht het ICC onderzoek te doen 
naar oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en misdaden van apartheid tegen het Palestijnse 
volk, verricht door of met behulp van de regering van Israël. Verder verklaarde hij: “By taking this 
step, the State of Palestine is seeking justice and redress, not revenge.” Ook ging hij in op de twee-
staten-oplossing: “If you adopt the two states solution than you have the guarantee that the 
Palestinian state will be there, to live side by side with the state of Israel in peace and security.” 
25 Mei Stads-Iftar van de stichting Id-el-Fitr in zalencomplex de Opera in Den Haag. 
 
7 Juni Ludieke solidariteitsactie voor de Laleli moskee in Rotterdam, door de Peace Penguins i.s.m.  
o.a. Alacritas, Rotterdam United en de Kerk van de Nazarener Rotterdam (Izzy Mansour). Dit 
vanwege de geplande Pegida actie om bij de moskee een varken te barbecueën. 100 schoolkinderen 
en vele buurtbewoners maakten er een vredig, bloemrijk succes van. 
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23 Juni Algemene Leden Vergadering, gevolgd door de bijeenkomst ‘Waar Hoop Bloeit’. Sprekers zijn 
Alaeddine Touhami over Vredesonderwijs, Izzy Mansour over Hoop en Emine Çelikoglu geeft 
voorbeelden over ‘Hoop’ van leerlingen van een Praktijkschool. De toespraken kunt u vinden op 
www.religiesvoorvrede.nl 
De middag werd afgesloten in een kring met de cirkelwerking als gespreksmethode. Hierbij luistert 
men om te begrijpen, niet om een antwoord te geven. Een dergelijk gesprek mondt daardoor niet uit 
in een verhitte discussie of debat en staat haaks op wat te doen gebruikelijk is in de huidige tijd.  
De ervaring leert dat deelnemers zulke gesprekken doorgaans als heel verrijkend ervaren. 
 
29 Juni kennismakingsgesprek met de voorzitter en secretaris van de Ahmadiyya Moskee in Den 
Haag. 
 
30 Juli Receptie gegeven door Ambassadeur Mr. A. Bellouki van de Marokkaanse ambassade. 
 
18 September Prinsjesdagviering Den Haag. 
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Vanaf het najaar neemt de voorzitter van RvV deel aan gesprekken over de Stichting Onderwijs voor 
Vrede en Samen Leven i.o. en wordt de stichting, een initiatief van AISA ngo, opgericht. In januari 
2019 is een concrete aanvraag voor een Alg. Bijzondere School ingediend. 
 

 
 

4 November Herdenkingsbijeenkomst in Amersfoort voor (het gedachtengoed van) Hamza Zaid 
Kailani, georganiseerd door het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Hafsa Chairi 
treedt op als moderator. (zie foto hierboven) 
 
8 November Bezoek van Israëlisch-Palestijnse delegatie aan Tweede Kamer bestaande uit oud- 
Knessetleden, oud-ministers, een wetenschapper, een docent en een oud-ambassadeur.  
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29 November Bijeenkomst in het Huis van Vrede met Sjeik Bentounes van AISA, waarbij hij dieper in 
ging op de missie van het Huis van Vrede en de visie.  
 
 

 
 

30 November Bijeenkomst in PAKHUIS DE ZWIJGER i.s.m. het Huis van Vrede over De Blauwe 
economie: solidair en circulair.  
Sjeik Bentounes en Gunter Pauli gingen in gesprek met elkaar en de zaal over een economie die het 
samen leven in vrede bevordert. Geen vrede zonder sociale en economische rechtvaardigheid.  
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10 December Compassiefestival in Theater Zuidplein Rotterdam, waar Izzy Mansour een van de 
sprekers en organisatoren was. 
 

 
 
In december besluit het dagelijks bestuur van RvV om ideeën en wensen voor de 10e Wereld 
Assemblee van Religions for Peace aan de Secretaris-Generaal, Dr. William Vendley, te sturen.  
 

 

Ter afsluiting nog een foto van de ludieke solidariteitsactie van 7 juni 2018. Liefde is onuitputtelijk. 


