
Uitnodiging 
Werken aan vrede 

Een middag over vrede door de Franciscaanse Beweging  

Informatie en programma voor de standhouders 

 
Op zaterdagmiddag 8 oktober organiseert de Franciscaanse Beweging in Den Bosch een middag 
rondom vredesinitiatieven. Dat doen we naar aanleiding van het jaarthema dat we dit jaar hebben, 
vredelievend. Doel van de middag is enerzijds mensen laten zien dat er op veel verschillende niveaus 
aan vrede gewerkt wordt. Anderzijds willen we mensen inspireren zich actief in te gaan zetten en ze 
laten zien waar ze zich bij aan kunnen sluiten. Naast een viertal sprekers is er ook een ‘vredesmarkt’. 
Op die markt presenteren verschillende organisaties die aan vrede werken zich. 
 
Hierbij nodigen we ook uw organisatie uit deel te nemen aan deze ‘vredesmarkt’. In het volgende 
leest u alle informatie. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand e-
mailadres. 
 

Programma zaterdag 8 oktober 2016 
 
11.45 – 12.15 Opbouw stands 
12.30 – 13.00 Inloop, vredesmarkt 
13.00 -  13.10 Woord van welkom 
13.10 – 13.50 Markus Heinze, directeur van Franciscans International in Genéve vertelt over het 
werken aan vrede op internationaal niveau (in het Duits, vertaling beschikbaar). 
13.55 – 14.30 Saïd Bouharrou, stond aan de wieg van de vredesverklaring van Nijmegen en 
organiseerde dialooggesprekken tussen moslims en joden. Hij spreekt over het werken aan vrede op 
stedelijk niveau. 
14.30 – 15.30 Pauze, vredeswandeling, vredesmarkt, muziek, koffie en thee 
15.30 – 16.05 Willem Marie Speelman, directeur Franciscaans Studiecentrum vertelt over hoe 
Franciscus aan vrede werkte. 
16.10 – 17.00 Hans Kaldenbach, schrijft boekjes over omgaan met elkaar. Hij doet een simulatie en 
laat je voelen hoe het is ergens nieuw te komen. 
17.00 – 17.20 Klezmajeur, klezmermuziek. 
17.20 – 17.30 Woord van dank, afsluiting 
17.30 – 18.00 Vredesmarkt, drankje 
18.00  Afbreken stands 
 

Praktische informatie 

Locatie en bereikbaarheid: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-

Hertogenbosch. Er is voldoende parkeergelegenheid, maar beperkte mogelijkheid gratis uw auto te 

parkeren. Vanaf station ’s-Hertogenbosch is het ongeveer 5 minuten lopen. 

Kosten: Deelname aan de middag is voor standhouders gratis (max. 2 per organisatie). Reguliere 

bezoekers betalen € 15,- 

Ruimte: Er zijn tafels beschikbaar voor gebruik als stand. Per organisatie is er één tafel van ongeveer 

150 x 75 cm. Zelf een tafel meenemen is in overleg mogelijk. Stoelen zijn er ook genoeg.  

http://franciscansinternational.org/home/
http://www.rlrnijmegen.nl/tag/vredesverklaring/
http://www.franciscaans-studiecentrum.nl/
http://hanskaldenbach.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Franciscaanse+Beweging+Nederland/@51.6896064,5.2924117,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6eef5360cfe41:0xb0208100e41e4cea!8m2!3d51.689174!4d5.297578


Voor koffie en thee wordt gezorgd.  

De markt vindt plaats in het Franciscushuis, de sprekers spreken in de kerk van het 

Kapucijnenklooster dat daaraan grenst. Er is stroom beschikbaar maar geen verlengsnoeren. Gelieve 

daarin zelf te voorzien. Er is ook draadloos internet in de ruimte. 

Doelgroep 

Activiteiten van de Franciscaanse Beweging trekken altijd maatschappelijk betrokken mensen tussen 

de leeftijd van 45 en 70 jaar. Met in het laatste jaar een lichte toename in de groep 25+. 

Verwachte opkomst voor de middag ligt tussen de 50 en 100 mensen. 

Overige voorwaarden:  

 Standhouders mogen producten verkopen.  

 Standhouders committeren zich aan de tijden genoemd in het programma.  

 
Sprekers 
De sprekers op die middag zijn Markus Heinze, directeur van Franciscans International (de 
lobbyorganisatie voor vrede en gelijke behandeling bij de Verenigde Naties) speciaal vanuit Genéve 
naar Nederland. Hij zal spreken over zijn werk en het werken aan vrede op hoog internationaal 
niveau. 
Saïd Bouharrou komt vertellen over het werken aan vrede op lokaal, stedelijk niveau. Hij heeft onder 
meer aan de wieg gestaan van de Nijmeegse vredesverklaring en organiseert veel activiteiten ter 
bevordering van contact tussen moslims en niet-moslims in Nijmegen. 
Willem Marie Speelman is directeur van het Franciscaans Studiecentrum en zal vertellen op welke 
manier Franciscus van Assisi ons kan inspireren aan de vrede te werken en hoe Franciscus dat in zijn 
tijd zelf deed. 
Hans Kaldenbach schreef verschillende boekjes over het omgaan met anderen. Zo schreef hij Doe 

maar normaal. 99 tips voor het omgaan met Nederlanders dat inmiddels in zes talen vertaalt is. 

Ander boeken die hij schreef gaan over het omgaan met ‘machomannetjes’ en de straatcultuur. Hij 

laat deze middag zien dat het werken aan of het bewaren van vrede ook een individuele 

aangelegenheid is. Deze middag laat hij deelnemers door middel van een simulatie ervaren hoe het is 

om ergens als nieuwkomer binnen te komen. 

Over de Franciscaanse Beweging 

De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een betrokken en vredelievende samenleving, met 

aandacht voor elkaar, voor de kwetsbaren van onze tijd en voor het welzijn van de natuur. 

Geïnspireerd door de compassie die Franciscus van Assisi (1181 – 1226) uitstraalde in zijn leven 

brengt de Franciscaanse Beweging graag meer compassie in de samenleving. 

Vragen en meer informatie 

Voor meer informatie over dit evenement neemt u contact op met Mieke Dorssers of Thomas 

Hontelez via info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340. Voor meer informatie over de 

Franciscaanse Beweging kunt u kijken op www.franciscaansebeweging.nl.  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Thomas Hontelez 

mailto:info@franciscaansebeweging.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/

