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Vredesweek

De Antoniusgemeenschap is ambassadeur van de vrede voor 

Haarlem. Wij willen dit jaar de Groenmarktkerk 7 dagen lang 

24 uur openhouden. In de Vredesweek is er veel te doen rondom 

vrede en ontmoeting. In vrede leven spreekt niet vanzelf. Dat weten we niet 

alleen pas sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen in Syrië, Jemen en nog veel 

meer, maar al veel eerder. Veel mensen leven hun dagelijks leven midden in 

het geweld, de verwoesting, de deportaties en de wanhopige angst. Vrede 

is niet vanzelfsprekend, maar moet altijd weer gebouwd, verzorgd, bewaard 

en beveiligd worden. Bij het werken voor de vrede hoort ook het bidden 

en het klagen. De klacht is een zachte, maar indringende vorm van verzet 

tegen het geweld en alles wat de vrede bedreigt. Vrede bereiken kost moeite, 

uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Daarom deze week. Pax, de 

vredebeweging in Nederland, 

kiest elk jaar het thema van 

de week. Deze keer is het  

‘De Kracht van verbeelding’. 

We zullen dit op verschillende 

momenten in de week 

terugzien.
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Zondag 17 september 2017

10.30 uur   Start Woord en gebedsviering 
Voorganger: Erik Ruigrok, Pax

De week wordt gestart met een viering in de Groenmarktkerk. Deze viering is 
opgebouwd met informatie vanuit Pax Nederland en zal veel vrede-momenten in 
zich dragen. 

15.00 uur  Biodanza
Kom dansen voor de vrede! Biodanza is een 
uitnodiging om vol in het leven te duiken en al 
dansend verschillende aspecten van het menszijn 
te verkennen. We dansen geen vaste pasjes en 
laten de woorden los, zodat we het moment zelf 
optimaal kunnen ervaren. Sommige dansen zijn 
alleen, sommigen met elkaar. Biodanza is gericht 
op (persoonlijke) groei en integratie. Samen dansen 
we naar meer vrede in onszelf en in contact met 
anderen en de wereld als geheel. Speciaal voor 
de Vredesweek hebben we een workshop voorbereid die de verbeelding prikkelt, 
het gevoel van verbondenheid versterkt en je hoopvol doet stemmen. Iedereen 
kan meedoen, jong en oud, met of zonder ervaring, fit of wat minder, mannen en 
vrouwen. De workshop wordt gegeven door Brigit de Bont en Brigitte Ligtvoet, die 
elkaar tijdens de opleiding tot Biodanzadocent hebben leren kennen. Brigit geeft 
wekelijks Biodanza in Haarlem en Brigitte in Amsterdam. 
BIODANZAMETBRIGIT.NL EN BIODANZAOPZONDAG.NL

19.30 uur   Fluit, viool en piano  
Uitvoerenden: Justus, Rob en Priska

Muziek is een taal die iedereen begrijpt, een universele taal. Thema van de avond: 
concert van de verbinding, muziek van nu naar toen, van west naar oost en weer 
terug. Met o.a elektrische viool, klassieke viool, piano, orgel, fluit en traditionele 
Indonesische instrumenten.  

Programma
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Maandag 18 september 2017
12.30 uur   Vredesgebed voor stad en wereld 

Voorgangers: ds. Aart Mak van Kerk zonder grenzen en 
Lien Kenselaar van het Vredesgebed 

In zijn Lied van God laat schrijver en zanger Stef Bos God zeggen: ‘Als ik alles moet 
geloven wat er van mij wordt gezegd, ben ik heiliger dan heilig en slechter dan slecht. 
Ik ben een speelbal in de verbeelding van de mens; ze maken iets van mij wat ik 
meestal niet ben’. De viering is in de maand waarin we meer dan ooit om vrede 
bidden, over de menselijke verbeelding. Want met verbeelding moet je uitkijken. Een 
mens maakt zich groter dan hij is. De verbeelding is ook wat kunstenaars drijft. En 
waar halen mensen in beroerde omstandigheden de moed vandaan? Zij verbeelden 
zich een beter leven. En God, hoe zit het met God? Mensen verbeelden zich van alles. 
Maar wie is hij dan? En waar te vinden? Misschien verbeelden wij ons wel te veel als 
het om God gaat, zegt Stef Bos. Wie weet heeft hij gelijk.

20.30 uur  Lezing van Pax over Humanitaire ontwapening  
Door: Maaike Beemers  

Maaike Beemers is programma-medewerker Humanitarian 
Disarmamement (humanitaire ontwapening) van Pax. In februari 
2015 is zij begonnen als stagiair bij het Don’t Bank on the Bomb 
rapport, over investeringen in de kernwapenindustrie. Daarna 
was ze tijdelijk de teamassistent van Humanitarian Disarmament. 
Vanaf maart 2016 werkt Maaike als programmamedewerker weer 
aan divestment; aan het rapport ‘Stop Explosive Investments’, over 
investeringen in producenten van clustermunitie. 

Dinsdag 19 september 
12.30 uur  Woord en communiedienst 

Voorganger: broeder Savio Ebben 
De korte viering zal gaan over vrede, vormen van vrede en de bedreiging van vrede. 

14.00 uur  Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 
Presentatie: drs. Marjolein van Haaften    

Vooroordelen kunnen leiden tot wij-zij-denken en discriminatie, dat is niet bevorderlijk 
voor onderling begrip. Kom langs en ontdek uw vooroordelen met de vooroordelen- 
koffer. Wat doet discriminatie met je? Bekijk de zeven tekeningen en doe de quiz.  
Doe de tolerantie test! In de biechtstoel kunt u al uw vooroordelen opbiechten. 
HOOFDBUREAU DISCRIMINATIE, 023-5315842, MVH@BDKENNEMERLAND.NL, BDKENNEMERLAND.NL



5

Woensdag 20 september 
14.00 uur  War Child dag

War Child zal voorlichting en uitleg geven over de werkwijze van War Child om de 
oorlog uit de kinderen te halen, zoals Marco Borsato zingt. De opgebrachte gelden 
in de bus zullen aan War Child worden gegeven. Actie voor die kinderen! 

18.00 uur  Viering van en met Vluchtelingen 
Tot ongeveer 20.00 uur zullen Eritrese en andere vluchtelingen een viering houden. 
In hun taal en op hun wijze willen ze uiting geven aan hun geloven.

20.15 uur  Bongospelers door Michael Agbodo 
Michael Agbodo volgde een dansopleiding in Lomé, hoofd-
stad van Togo, waarna hij jarenlang danste bij beroemde 
gezelschappen in West-Afrika. Hij verdiepte zich in de jazzdans 
en volgde danslessen aan het beroemde Centre De Formation 
Professionelle Et D’Etudes Superieures en Danse OFF JAZZ 
in Nice, Frankrijk. Door de traditionele Afrikaanse dans met 
de jazz-dans te combineren ontwikkelde hij een modernere 
versie van de Afrikaanse dans. Naast professioneel danser en 
choreograaf is Michael tevens percussionist. Hij kan iedereen 
leren hoe je de djembe, de doundoun, kenkeni en de sangban kan bespelen. Vaak 
horen bij de diverse ritmes van deze instrumenten ook mooie verhalen uit een rijk 
Afrikaans verleden. In Nederland maakt hij iedereen enthousiast in zijn liefde voor 
de Afrikaanse muziek en dans. WWW.AGBODO.NL

20.00 uur  Lezing ‘Een geschiedenis van God’ van Karen Amstrong 
Door: Marthe de Vries Muziek: Kevin More

Marthe de Vries geeft een lezing over dit beroemde boek uit 1995 van de theologe 
Karen Amstrong. Het gaat over de vierduizendjarige geschiedenis van het Gods idee 
in de monotheïstische religies, de verschuivingen die hierin hebben plaatsgevonden 
en de constanten die ook zijn aan te wijzen. 
Kevin More studeerde aan Lucia Marthas, Institute for Performing Arts. Hij zingt bij 
ZO! Gospel Choir en heeft op diverse grote podia gestaan: 
Carré, Ahoy, Ziggo Dome, Paradiso en AFAS live. In 2016 
was hij backing vocalist en danser voor de Belgische Laura 
Tesoro op het Eurovisie Songfestival in Stockholm. Ook zong 
hij met Oleta Adams, Sam Smith, Typhoon, O’G3NE, Shirma 
Rouse, Ladies of Soul, Nielson en vele anderen. Regelmatig te 
zien op tv bij DWDDoor en RTL Late Night.
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Donderdag 21 september 2017 
20.00 uur   Popkoor Haarlem Shuffle en   

verhalen over vrede 
Dirigent: M. Hopman 

Popkoor Haarlem Shuffle heeft een repertoire uit de jaren 60 tot 
en met heden. Het plezier in zingen staat voorop, daarnaast wordt er ook aan een 
mooie samenklank gewerkt. Het optreden van Haarlem Shuffle is altijd een feestje, 
iedereen die graag wil zingen mag meedoen. 
MCHOPMAN@GMAIL.COM, POPKOORHAARLEMSHUFFLE.NL

Tussen het optreden door zullen verhalen verteld worden over vrede. Deze verhalen 
zijn vaak geschreven door mensen die veel hebben meegemaakt. Het Haarlems 
Dagblad zal het mooiste verhaal van de avond in de krant opnemen. 

Vrijdag 22 september 2017 
12.30 uur   Woord en communiedienst  

Voorganger: broeder Savio Ebben
De korte viering zal gaan over vrede, vormen van vrede en de bedreiging van vrede.

14.30 uur  High tea
In samenwerking met wijkcentrum Effect en Stem in de Stad wordt een high tea 
houden voor mensen die 75 jaar of ouder zijn. Gelijktijdig met de Vredesweek is De 
week van ontmoeting en Burendag. Mensen worden uitgenodigd zich op te geven. 

20.00 uur  Acapella kamerkoor La Grenouille 
Dirigent: Chris Frölich

Vocaal Ensemble La Grenouille is een jong en snel-
groeiend kamerkoor. Het doel van La Grenouille is een 
zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken als voor een 
amateurgezelschap mogelijk is. Zingen met ambitie 
dus! Van de zangers wordt verwacht zelf de muziek in te 

studeren. Zo kan Chris Frölich tijdens de repetities al snel werken aan de samenklank 
van de zangers en toewerken naar een mooi concert. La Grenouille is gek op oude 
muziek, uit Renaissance en Barok. Maar ook de muziek uit de 19e eeuw (Romantiek) 
en de 20e eeuw (Impressionisme) heeft de nieuwsgierigheid gewekt bij de zangers 
en dirigent. Momenteel studeert het koor aan werken uit de 20e eeuw. Tijdens het 
concert in de Vredesweek zal het koor een mix van oude en nieuwe muziek ten 
gehore brengen. La Grenouille repeteert in Haarlem-Noord op woensdagavond. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op een repetitie. WWW.LAGRENOUILLE.NL
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Zaterdag 23 september 2017 
14.00 uur  Wereldkoor Haarlem 

Dirigent: Tatiana Lina
Wereldkoor Haarlem zingt muziek uit alle windstreken  
met een speciale repertoire over vrede voor de Vredesweek. 
WWW.WERELDKOORHAARLEM.NL 

12.00 uur Ademen voor vrede
Zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur zullen er op de Nieuwe Groenmarkt tafels 
staan waaraan we samen kunnen zitten. Er zal wat te eten zijn en u wordt allen 
uitgenodigd om wat te eten mee te nemen om te delen en te ademen voor de 
vrede. Wij hopen dat de vrede aanwezig is. De hele middag zullen er muzikanten 
optreden met verschillende soorten muziek. o.a. de Verwarde Rockers en P.M. 
Delèfre. Op deze middag worden speciaal onze buren uitgenodigd om de 
Burendag mee te maken. Je buren leren kennen geeft meer vrede in de buurt.  
Ook is het de week van de ontmoeting. Nog een goede reden om te komen en  
mee te praten, te luisteren en iets te eten en te drinken. 

Zondag 24 september 2017 
10.30 uur  Woord en gebeds-communiedienst 

Voorganger: Joris Obdam, straatpastor van Stem in de Stad, 
lid van de Antonius gemeenschap 

Deze viering is ook de afsluiting van de Vredesweek. In de viering zal er aandacht 
zijn voor de vrede en de wereld, en de vrede die Paus Franciscus heeft aangegeven 
in zijn woorden begin januari 2017. 

21.00 uur Velser Amusement Orkest
Het Velser Amusement Orkest is een kleine groep 
muzikanten, bestaande uit een violist, een dwarsfluitist, 
een basgitarist, een sologitarist en een slaggitarist.
Sinds 1 april 2015 bestaat de groep in deze kleine bezetting. Omdat zij geen 
begeleidingsorkest wil zijn, worden zangnummers instrumentaal gespeeld. Dat 
neemt niet weg dat bij bekende nummers meegezongen, geneuried en gedanst 
mag worden. Het repertoire bestaat o.a. uit evergreens, oldies, ballads en lichte 
popmuziek, kortom amusementsmuziek. Op dinsdagavond wordt er gerepeteerd 
in Verpleeghuis Velserduin in IJmuiden. Een vrijwillige bijdrage om de onkosten te 
verkleinen wordt zeer gewaardeerd.    
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Exposities
Op de eerste etage van de kerk is een expositie van religieuze voorwerpen en 
religieuze kunst. De voorwerpen zijn in de loop der jaren in de Groenmarktkerk 
bijeengebracht. Er is ook een kleine expositie van zeven foto’s die speciaal voor de 
Vredesweek gemaakt zijn door Paul van Engen. GEOPEND VAN 8.00 UUR TOT 20.00 UUR

In de ruimte van Nieuwe Groenmarkt 10 is een tentoonstelling van papierkunst te 
zien van Claire Duval. Zij heeft ook de banners gemaakt, die buiten aan de kerk 
hangen. De opening is zondag 17 september van 14.00 tot 17.00 uur. 
GEOPEND ZA 23-9 VAN 15 TOT 17 UUR EN ZO 24-9 VAN 14 TOT 17 UUR, WWW.CLAIREDUVAL.NET

Informatie 
Van elke dag wordt een kort verslag geplaatst op de website van de Antonius 
gemeenschap. Foto’s bij deze verhalen worden gemaakt door Paul van Engen. 
WWW.ANTONIUS-GEMEENSCHAP.NL

De Antonius gemeenschap
Nieuwe Groenmarkt 10 Haarlem
www.antonius-gemeenschap.nl


