
 

 

UITNODIGING OPEN AVOND RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 

 

“Vrede” 
 

          

Datum    Maandag 21 November 2022 

Tijd     19.30 uur – 21.45 uur 

Plaats van samenkomst Parochiecentrum ‘t Skûtsje 

Adres    Crackstraat 1 te Heerenveen 

 

De bijeenkomst van de Raad van Kerken Fryslân zal in het teken staan van de Vrede. 

De pelgrimage van gerechtigheid en vrede, die ook de Friese raad zeven jaar op pad stuurde, werd 

afgelopen zomer in Karlsruhe afgesloten. Vrede binnen de gemeenschap, vrede tussen de volkeren, 

vrede met de schepping en vrede op de economische markt. Hoe geven we dit een plek in onze 

oecumenische werkgroepen ter plaatse? En wat zijn de uitdagingen daarbij? 

Sinds de oorlog in Oekraïne werden we opeens weer bepaald bij het vraagstuk over vrede tussen de 

volkeren. Afgelopen jaar waren we in Europa geschokt over een oorlog binnen ons eigen continent. 

Oorlog binnen de grenzen van Europa. Het overviel ons als een situatie die we niet meer voor 

mogelijk hadden gehouden. Hoewel de oorlogen en geruchten van oorlogen ons dagelijks 

tegemoetkomen van het nieuws, was het of het ons wakker schudde. En het leek ook alsof het ons 

beschaamt maakte, dat we deze oorlog zo anders ervaarden dan andere berichten van oorlog. Het 

bracht ons in verwarring en het bracht ons ook angst. Maar ook wilden we stilstaan bij onze hoop op 

een wereld van vrede.  

Op vele plekken werden vredeswakes, vredeskringen, stilte momenten en voorbedes vormgegeven 

door heel veel betrokken mensen.  Over deze oecumenische vredesbijeenkomsten zal het 

gesprek op 21 november gaan. We zullen delen wat we hebben ervaren: hoe we het licht 

hebben ontstoken en doorgegeven, hoe we samen stil waren of juist zongen.  

We zullen de avond ook openen met samen een vredesliturgie vieren , ds. Idske van der Pol 

zal ons hierin voorgaan.  

Verder willen we samen stilstaan bij onze innerlijke verwarring, wat deze oorlog in ons 

wakker roept. Verwarring, woede, wanhoop of juist kracht en hoop. Dr Fulco van Hulst zal 

een korte inleiding geven over dit thema van de wanhoop, het mededogen met de 

slachtoffers en het zoeken naar een hedendaagse vredestheologie. 

Ds. Liesbet Geijlvoet 

 

 

De avond is open voor een ieder die geïnteresseerd is. Weet u van harte welkom!  

 

Lidy Langendijk, voorzitter a.i. 

 

Frits Pasveer, secretaris  



 

UITNODGING OPEN AVOND RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 

Maandag 21 november in “’t Skûtsje” te Heerenveen 

 
“Vrede” 

 

 

Programma 

 

19.00 uur  Inloop met koffie en thee 

 

19.30 uur Welkom door pastor Lidy Langendijk, voorzitter a.i. Raad van Kerken Fryslân  

Mededelingen 

 

19.45 uur Liturgische opening met ds. Idske van der Pol 

 

20.00 uur Inleiding dr. Fulco van Hulst 

 

20.30 uur Pauze met ruimte voor ontmoeting en gesprek 

 

20.45 uur Verhalen van Vrede 

Gesprek over het zoeken naar vrede   

   Gespreksleider ds. Liesbet Geijlvoet 

 

21.30 uur Afronding en Sluiting 

 

 

Het is prettig als u laten weten dat u komt.  

Dat kan middels het versturen van een berichtje naar rvkfryslan@gmail.com  
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