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Programma bijeenkomst Kleurrijk Vieren op 21-09-2015          

Op de Internationale Dag van de Vrede met als thema  

'Vrede Verbindt' 

 

1. Inloop/ontvangst van 19.00 – 19.30 uur met Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor  

2. Welkom/opening en inleiding bijeenkomst door Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân  

3. Samen met het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor zingen we ‘Het lied van de regenboog’ onder 

leiding van Hendrikje van den Berg en op de piano Hindrik van der Meer. 

4. Gedachten vanuit het Christendom, Soefisme en Boeddhisme (Ds. Gerard Rinsma, Leo Fober en 

Ank Schravendeel), beginnend met het aansteken van een kaars voor meditatie. 

5. Klankresonantie (Leo Fober samen met het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor en aanwezigen)  

6. Samen met het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor zingen we ‘Sanna’ onder leiding van Hendrikje 

van den Berg en op de piano Hindrik van der Meer. 

7. Gedachten vanuit het Jodendom, Islam, Humanisme en Hindoeïsme (Lex van der Star, Fatima 

Taihan, Hans ten Houten en Bea Ramai), beginnend met het aansteken van een kaars voor 

meditatie 

8. Sandra Roza steekt een kaars aan voor alle niet aanwezige religies en levensbeschouwingen. 

9. Alle voorgangers en vrijwilligers komen naar voren en dragen één voor één hun spreuk voor. 

10. Sandra Roza rond het geheel af en legt het ritueel van het ontvangen van het licht uit, naar 

voorbeeld van het Hindoeïsme. Bea Ramai  staat voor in het midden van de zaal met een thalie 

(koperen schaal), waarop een dia (lichtje in een koperen kommetje) brandt en naast haar staan 

aan ieder zijde vrijwilligers met een schaal presentjes.  

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de bijeenkomst, in een rondgang langs Bea Ramai 

gaan, bij haar het licht ontvangen, een eventuele vrijwillige bijdrage schenken in de schaal, een 

presentje in ontvangst nemen en terugkeren op hun plaats.  

11. Tijdens de rondgang zingen we samen met Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor ‘Licht dat terugkomt’ 

onder leiding van Hendrikje van den Berg en op de piano Hidrik van der Meer. 

12. Afsluiting door Sandra Roza en de uitnodiging om samen met ons de regenboog te vormen met 

de kleding die we nu aan hebben. 

13. Daarna is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een hapje en drankje na te praten 

met alle voorgangers en vrijwilligers.  

 

Met bijdragen vanuit verschillende gezichtspunten: 

Christendom: ds. Gerard Rinsma, predikant Agneskerk Goutum 

Universeel Soefisme:  Leo Fober, Soefi Centrum Friesland 

Boeddhisme: Ank Schravendeel, Vipassana Meditatie Leraar 

Jodendom: Lex van der Star, Progressief Joodse Gemeente Noord 

Nederland 

Islam: Fatima Taihan, Islamitische Gemeenschap 

Humanisme: Hans ten Houten, lid Humanistisch Verbond afdeling 

Fryslân 

Hindoeïsme: Pandita Bea Ramai, Arya Samaadj Leeuwarden 

 

 

Met: *Verschillende Heilige boeken, Heilige Geschriften en Manifest 

*Kleurrijke waaier van traditie en cultuur  

* Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor onder leiding van Hendrikje van den Berg 

* En op de piano Hindrik van der Meer 
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Opening /welkom en inleiding door Sandra Roza,  

Voorzitter Kleurrijk Fryslân 

 

Goedenavond lieve aanwezigen, 

Namens Kleurrijk Fryslân en de Agneskerk, heet ik u allemaal van harte welkom, bij de 

bijeenkomst “Kleurrijk Vieren” op de Internationale Dag van de Vrede in deze bijzondere 

kerk. Wat fijn, dat u deze dag samen met ons Kleurrijk wilt vieren. Graag wil ik de 

Agneskerk met haar bestuur, het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor, Hendrikje van den Berg en 

Hindrik van der Meer bedanken, dat we wederom een kleurrijke ontmoeting mogen 

beleven.  

Voor vrede heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan én mensen die misschien niet 

tot je directe omgeving behoren. Mensen die je dagelijks als vreemde op straat tegenkomt. 

Die ander is dichtbij maar ook zo ver weg. Die ander maakt ons soms zelfs angstig 

waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. We hebben een 

keuze. Trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren 

we samen een tegenkracht tegen angst en polarisatie?  

De Vredesweek roept op tot ontmoeting en verbinding. We zoeken verbinding met mensen 

die zich willen inzetten voor vrede. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. 

Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede, waar wij als Kleurrijk Fryslân 

bij hebben aangesloten met onze reizende ambassade, die vandaag hier in de Agneskerk 

staat. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan zeventig 

Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen 

zetten we ons in voor een wereld zonder geweld en onrechtvaardigheid. 

Kleurrijk Fryslân kiest al 23 jaar deze dag om met elkaar stil hierbij te staan, ook hier in 

Fryslân. Zoals zanger Thé Lau van The Scene het zeer toepasselijk zong ‘wij zijn van de 

wereld en de wereld is van iedereen’, blijkt telkens weer heel goed verwoord. 

Juist nu in deze roerige tijd is het hard nodig, dat we in dialoog met elkaar blijven. 

Tegenwoordig is het feit dat je tot een bepaalde groep behoort voldoende voor achterdocht 

en wantrouwen. Ondertussen weten we, dat we niet gelijk zijn aan elkaar, maar we zijn 

wel gelijkwaardig aan elkaar. Er zijn verschillen, maar ook vele overeenkomsten. Op basis 

van deze overeenkomsten gaan we graag in dialoog met elkaar, om van elkaar te leren en 

elkaar te respecteren. Tijdens deze bijeenkomst gaat Kleurrijk Fryslân graag met u in 

dialoog.  

De missie van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân was en is om een 

bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek 

levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte 

gelijkwaardigheid. Wat ons betreft is deze multiculturele en inter-levensbeschouwelijke 

samenleving een werkelijkheid waarvan wij als leden zelf uitmaken wat ermee gebeurt. 

Dus willen we blijven laten zien dat het kan. Dat je samen kunt geloven in een wereld die 

van iedereen is. Dat je samen kunt bouwen aan die ene wereld, op basis van de 

fundamenten van afzonderlijke religies en levensbeschouwingen. En vooral op basis van de 

mensen die hun levensbeschouwing en/of religie meenemen als krachtbron voor een 

duurzame, vreedzame kleurrijke samenleving.   

http://ambassades.paxvoorvrede.nl/agenda/lijst/-1
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Het doel van deze kleurrijke bijeenkomst is om van elkaar te leren, ervaringen en gedachten 

uit te wisselen en te kijken, hoe het empathisch vermogen bij elkaar weer aangewakkerd 

kan worden. Kleurrijk Fryslân wil hiermee een waardevol signaal uit laten gaan in een tijd, 

waarin er soms weinig voor nodig lijkt om mensen en groeperingen tegen elkaar op te 

zetten. 

Als thema voor vandaag hebben we gekozen voor: Vrede Verbindt'.  

Voorgangers en vrijwilligers uit verschillende religies en levensbeschouwingen delen vanuit 

dit kader graag op diverse wijze hun gedachten met u. De muzikale intermezzo tijdens 

deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor onder leiding van 

Hendrikje van den Berg en op de piano Hindrik van der Meer en meer.  

Als gastvrouw ga ik u door het programma heen begeleiden. Vanuit deze plaats wens ik u 

samen met ons een kleurrijke bijeenkomst toe. 

 

Samen met het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor zingen we 'Het lied van de 

regenboog' onder leiding van Hendrikje van den Berg en op de piano Hindrik 

van der Meer. 
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Alle gedachten uit de bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale dag 

van de Vrede met als thema 'Vrede Verbindt'.  

 

Bijdrage Christendom door ds. Gerard Rinsma 

Het is meestal rond kerst dat christenen zich met vrede gaan bezighouden; als dan het 

bekende kerstverhaal uit het evangelie naar Lucas klinkt, dan voelen christenen hoe ver de 

wereld van vrede verwijderd is; als gelezen wordt hoe  engelen 2000 jaar terug in de 

kerstnacht hebben gezongen: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor 

alle mensen die hij liefheeft.’ dan beseffen christenen dat dat ook het afgelopen jaar een 

vrome wens is gebleven. So this is Christmas, zong John Lennon in 1971 And what have 

you done? Another year over And a new one just begun.  

Het lied raakte destijds een snaar, omdat christenen door de eeuwen heen naar vrede 

hebben verlangd en naar vrede hebben uitgekeken. 

En dat verlangen naar vrede is al  zo oud als het christendom zelf; het komt bij haar stichter 

vandaan, van Jezus van Nazareth, maar ook hij stond als gelovige Joodse man in de 

traditie van zijn volk. Hij kende de joodse geschriften: de thora, de profeten.  Hij kende de 

profetie van Jesaja, van Micha, die gedroomd hadden van een wereld, waarin geen oorlog 

meer zou heersen. 

Als God de volkeren, die in bedevaart opgaan naar de berg Sion, in vrede zou 

onderrichten, dan zouden ze zelf hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  

en hun speren tot snoeimessen. Dan zou geen volk nog het zwaard trekken tegen een ander 

volk, geen mens zou meer weten wat oorlog is. 

Zoals Nico ter Linden zegt: ze gaan, door zijn onderricht, over van een oorlogs- op een 

vredeseconomie. De militaire academie kan dicht: `Zij zullen de oorlog niet meer leren.' Een 

levensgroot standbeeld van een smid die met een grote hamer een zwaard tot ploegijzer 

staat in New York voor het gebouw van de Verenigde Naties.1 

Maar als dat verlangen naar vrede onder christenen zo groot is, vraag je je toch af waarom 

christenen er door de eeuwen heen zo weinig van gebakken hebben. Als Jezus in de 

zaligsprekingen van de vredestichters zegt, dat zij kinderen van God genoemd zullen 

worden, als Jezus consequent alle geweld heeft afgewezen en zelfs bij zijn gevangenname 

niet toestaat dat zijn leerlingen naar het zwaard grijpen, maar hun voorhoudt: wie naar het 

zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 2, hoe is het dan te verklaren dat het 

christendom zo’n agressieve en heerszuchtige godsdienst is geworden?  

Het antwoord ligt in de geschiedenis: als het christendom de sleutels van het Romeinse Rijk 

worden aangereikt en de opvolger van Petrus zich tegelijk ook nog pontifex maximus is 

gaan noemen. In een beroemd boek heeft prof. G.H. Heering dit de zondeval van het 

christendom genoemd.  Oorlogvoeren was vanaf dat moment voor christenen niet langer 

taboe; zonder  gewetensproblemen konden zij in dienst treden van het Romeinse Rijk. En 

                                                             
1 "The bronze sculpture "Let Us Beat Our Swords into Ploughshares," was created by Soviet artist Evgeny 

Vuchetich, and presented to the United Nations on 4 December 1959, by the Government of the USSR. The 

sculpture, depicting the figure of a man holding a hammer aloft in one hand and a sword in the other, which 

he is making into a ploughshare, is meant to symbolize man's desire to put an end to war, and to convert the 

means of destruction into creative tools for the benefit of mankind. It is located in the North Garden of the 

United Nations Headquarters.  
2 Matth. 26:52 
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meer meer liet zij zich leiden door de wapenspreuk van Julius Caesar: si vis pacem, para 

bellum. Als u vrede wilt, bereidt u dan voor de oorlog. 

 Maar binnen de kleine zogenaamde ‘vredeskerken’, zoals doopsgezinden en quakers is 

het oorspronkelijk pacifisme van het christendom door de eeuwen heen bewaard gebleven. 

En binnen de katholieke kerk is door de eeuwen heen het gebed bewaard van de heilige 

Franciscus  

Maak mij een instrument van uw vrede:  

Laat mij liefde brengen waar haat is, 

Eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

Vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

Geloof aan wie twijfelt; 

Laat mij licht brengen waar het duister is 

En vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

En het belangrijkste boek van de christenen eindigt met een visioen, waarin de stad van 

God uit de hemel op aarde neer daalt. En klinkt er een stem die zegt: Hij zal alle tranen uit 

hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 

want wat er eerst was is voorbij.’ 

 

Bijdrage Universeel Soefisme door Leo Fober  

Rumi, een Perzische soefi, zegt over vrede o.a.: “Om in vrede te kunnen leven moet je in 

vrede kunnen zijn, ondanks alles, in vrede met dat wat is en komt.” 

Ik denk dat hij hiermee onder meer zegt dat er pas sprake kan zijn van vrede tussen mensen 

als we eerst in vrede met onszelf hebben leren leven. Vrede hebben en in vrede zijn met wie 

wij zijn. Dat betekent dat we wie wij zijn niet moeten laten afhangen van of laten bepalen 

door hoe anderen zijn en wat anderen hebben. Want dat stimuleert alleen maar het anders 

willen zijn, het je willen onderscheiden van de ander. Hierdoor zijn we alleen maar bezig 

met ons af te scheiden. En dat leidt nu juist tot onenigheid, jaloezie, geweld en onvrede.  

 

Daarom is het van belang in vrede te leven met jezelf, de omstandigheden, met wat is en 

wat komt. Díe verbintenis moeten we aangaan en tot stand brengen. En dan ontstaat als 

vanzelf de verbintenis en vrede met de ander. 
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Bijdrage Boeddhisme door Ank Schravendeel 

We ervaren verbinding met anderen, als we ons realiseren dat we op elkaar lijken. Zoals ik 

gelukkig wil zijn en in vrede leven, zo wil jij dat ook. Zoals ik onvrede ervaar en 

bezorgdheid, zo heb jij dat ook. Dat geeft de mogelijkheid om je open te stellen en contact 

te maken. Daardoor ontstaat verbinding. 

Vrede komt niet pas als er geen onvrede meer bestaat. We zoeken vaak naar een ideaal. 

Als er geen oorlog meer is, dan kan er vrede zijn. Als er geen ongelijkheid meer is, dan 

kan vrede groeien. Maar dan maken we vrede afhankelijk van wat er nu nog niet is. We 

kunnen vrede laten groeien door een innerlijke houding van op verbinding uit zijn. 

Een citaat uit de Dhammapada (verzameling spreuken, voor het eerst op schrift gezet in 

500 na Christus door Buddhaghosa). 

 

"Geslagen heeft hij mij, beschimpt 

Bestolen heeft hij mij, gevloerd 

Wie die gedachten voedsel geeft: 

In hem komt nooit de haat tot rust. 

 

Geslagen heeft hij mij, beschimpt 

Bestolen heeft hij mij, gevloerd 

Wie die gedachten niet meer voedt: 

In hem komt wel de haat tot rust. 

 

 

Voorwaar,  nog nooit op deze aard' 

Werd haat door haat tot rust gebracht. 

Gestild wordt haat door het tegendeel. 

Zo luidt de wet die eeuwig geldt."         

         

 

Vers 3-5,  vert. P. Boersma.

Wat je ook overkomt, geslagen worden, bestolen, de innerlijke houding van waar uit 

je reageert maakt dat er vrede kan komen. Of niet. Een innerlijke houding die bereid 

is je te verbinden met het gezichtspunt van de ander. Dat betekent niet dat je overal ja 

op zegt, altijd mee gaat met wat de ander zegt, dat je over je heen laat lopen. Dat 

betekent dat je ja een ja is en je nee een nee. Dat geeft een eerlijke verbinding.  

Verbinding maken raakt aan het woord compassie. 

Compassie heeft een passieve en een actieve 

kant. Compassie betekent open zijn als er 

moeite is, een hart dat trilt bij het zien van 

lijden. Verbondenheid die ontstaat omdat je 

uit ervaring weet hoe het is om pijn te 

hebben, of alleen te staan, of boos te zijn. 

Die innerlijke houding geeft verbinding.  

De actieve kant van compassie is verwoord in 

het motto "behandel de ander zoals je zelf 

behandeld wilt worden" 

Kunnen we delen wat we hebben, kunnen we 

ruimte maken voor de mening van een 

 ander, kunnen we vrede bewerkstelligen 

door niet de haat te voeden, maar haar 

tegendeel, compassie. Dat is mijn diepste 

wens.   
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Bijdrage Jodendom door Lex van der Star 

Vredesweek 2015 / 5776 

Een heel jaar vredesweek 

De Vredesweek valt dit jaar voor de Joodse gemeenschap in een bijzondere periode.  

's Avonds 13 september was het Rosj hasjana en is het Joods Nieuwjaar begonnen. 

Rosj hasjana is ook het begin van de tien dagen van inkeer, eindigend met Jom 

Kippoer (Grote Verzoendag). De indringende tonen van de sjofar roepen ons op te 

trachten met jezelf, je medemens en God in het reine te komen. Met wie moet ik nog 

iets goed maken, waar heb ik steken laten vallen die ik nog zo mogelijk kan herstellen. 

Wij belijden zelfs onze zonden voor vele misdaden die we zelf nooit begaan hebben, 

maar waar wij als mens toch voor verantwoordelijk zijn.  

Het 'Awinoe Malkenoe chatanoe lefanècha (Onze Vader, onze Koning, wij schoten 

tekort voor uw aangezicht) zingen wij tijdens de diensten op Rosj hasjana en Jom 

Kipoer meerdere malen. Asjamnoe, Banadnoe (wij hebben ons schuldig gemaakt, wij 

zijn trouweloos geweest) bidden we tijdens de zondebelijdenis, de Widoej. Tijdens de 

slotgebeden vragen we om vergeving, prijzen we de Eeuwige en vragen ingeschreven 

te worden in het boek des levens, wij, kinderen van het verbond. 

Het hele jaar door worden we tijdens onze gebeden en op Sjabbat aan onze 

dagelijks terugkerende opdracht herinnerd. Wij moeten niet accepteren dat het in de 

wereld niet anders zou kunnen, niet beter. Door een beter mensch te worden, 

verandert ook het contact met je naasten en met de wereld om je heen.  

Tijdens de Hoge Feestdagen komt dit alles in geconcentreerde vorm bij ons binnen en 

kunnen we 'oefenen' in het wegnemen van obstakels. Om zo een nieuw, gezond en 

zoet Nieuwjaar met frisse moed in te gaan, ons beseffend dat het het hele jaar door 

'vredesweek' is en niet eenmaal per jaar. 

 

Klankresonantie (Leo Fober samen met het Kleurrijk Fryslân Ashuka 

Koor)  

 

Samen met het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor zingen we 'Sanna' onder 

leiding van Hendrikje van den Berg en op de piano Hindrik van der 

Meer. 
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Bijdrage Islam door Fatima Taihan 

Van wie hou jij omwille van Allah? Doe diegene vandaag een plezier en verricht deze 

mooie smeekbede: ‘Ik hou van je omwille van Allah’. 

In het Arabisch: ‘Oehiebboeka fie Allah.’ 

Antwoord op de smeekbede: ‘Moge Degene omwille van Wie je van mij houdt ook 

van jou houden.’ In het Arabisch: ‘Ahabbaka alladhie ahbabtanie lahoe.’ 

 

Allah zegt: ‘Waar zijn degenen, die elkaar liefhebben dankzij Mijn glorie? Vandaag 

zal Ik hen schaduw in Mijn schaduw geven, het zal een dag (Dag des Oordeels) zijn 

waar geen schaduw dan Mijn schaduw is.’ (Sahih-Muslim) 

 

Geld zei: ‘Spaar mij, vergeet alles.’  

Tijd zei: ‘Volg mij, vergeet Alles.’ 

De toekomst zegt: ‘Vecht voor mij, vergeet alles.’ 

Allah zei eenvoudig: ‘Vergeet me niet, ik geef je alles….’ 

 

Bijdrage Humanisme door Hans ten Houten 

Mensen zijn in de eerste, tweede en derde plaats medemensen op deze kwetsbare 

blauwe planeet. De overeenkomsten tussen mensen zijn vele malen groter dan de 

verschillen: voor 99,9 % zijn wij mensen genetisch hetzelfde. Die 0,1 % verschil maakt 

dat we bijna allemaal er weer iets anders uitzien, ietsje anders denken, ietsje anders 

voelen. Veel gedachten en gevoelens van anderen zijn herkenbaar, op punten 

vergelijkbaar. Daarom ook is er op de meeste plaatsen op deze planeet vrede:  

- vrede tussen mensen onderling;  

- vrede tussen mensen en andere levende wezens; 

- en vrede tussen mensen en de niet-levende materie; 

- allemaal vrede die verbindt.  

Helaas benadrukken sommige mensen, meestal minderheden, de verschillen. Dat kan 

leiden tot zelfhaat en frustratie bij die mensen, hetgeen weer kan leiden tot het haten 

van medemensen, tot het discrimineren van medemensen, tot het onderdrukken van 

medemensen, en zelfs tot gewapende strijd tegen medemensen, tot alles verwoestende 

oorlogen aan toe. Het tragische is dat soms grote aantallen vredelievende mensen 

daarvan het slachtoffers zijn en – als het niet anders kan – vluchten voor die oorlogen. 

Helaas zijn er momenteel miljoenen mensen op de vlucht. 

Helaas beletten die onderdrukkende en vaak gewapende minderheden ook breed 

onderwijs voor iedereen. Zij baseren zich vaak op (vermeende) uitspraken van mensen 

die eeuwen geleden – in heel andere tijden – leefden. Wanneer die historische 

mensen die uitspraken in de huidige tijd in het westerse deel van de wereld zouden 

doen, zouden ze waarschijnlijk worden opgesloten en behandeld voor 

godsdienstwaanzin.  

Vredeseducatie en –training, en andere vormen van breed  en praktisch onderwijs zijn 

essentieel voor duurzame en verbindende vrede. 
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Bijdrage Hindoeïsme door Pandita Bea Rama  

Namasté 

Gayatri-mantra 
 

ॐ भूभभवुः स्वः तत्सववतभवरेुण्यम भर्गो ।  

 

देवस्य धीमहि धधयो यो नः प्रचोदयात॥ 

 

Ohm bhur bhuva svaha tat savitur 

varenyam bhargo.  

Devasya dhimahi dhiyo yo naha 

prachodayat. 

Barmhartige God Gij zijt genadig en beschermt ons steeds. 

Gij ontfermt zich over uw dienaar. 

O, Alom tegenwoordig, gelukzalige God Gij zijt zegenrijk en rein. 

 

Hij de Barmhartige, is gelijk in 

ons allen. 

Heb je naaste lief gelijk je zelve, 

wij zijn toch gelijkwaardig. 

 

De kunstnaar heeft ons uit één 

zelfde klei gekneed. 

Het licht der lichten is ons allen 

gelijk. 

Wij zijn de bloemen van één 

zelfde krans. 

 

Welke zondaar der zondaren 

heeft ons tot kwade gebracht, om 

met elkaar te ruziën. 

Wij zijn kinderen van één zelfde 

ouders. 

Wij worden verzorgd door één 

zelfde kracht. 

 

Sandra Roza steekt een kaars aan voor alle niet aanwezige religies en 

levensbeschouwingen. 

 

Voordragen van spreuk uit iedere religie / levensbeschouwing. 
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Afronding door Sandra Roza 

We hopen dat u tot nieuwe inzichten bent gekomen en dit gedachtegoed met ons 

deelt. Kleurrijk Fryslân zou het erg op prijs stellen, als u uw ervaringen van deze 

bijzondere ontmoeting met anderen uit uw omgeving zou willen delen, om deze 

beweging gaande te houden. 

 

Rondgang 

Rondgang met het ontvangen van het licht, het schenken van uw eventuele vrijwillige 

bijdrage en het in ontvangst nemen van een passend geschenkje. 

 

Teneinde tijdens de rondgang zingen we 'Licht dat terugkomt' samen met het 

Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor onder leiding van Hendrikje van den Berg 

en op de piano Hindrik van der Meer. 

 

 Afsluiting door Sandra Roza 

Beste mensen,  

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze bijeenkomst, die we begonnen zijn 

met het lied van de ‘regenboog’. We willen graag ook afsluiten met de regenboog, 

maar dan met een menselijke regenboog. Graag wil ik eerst u allen hartelijk danken 

voor uw komst naar deze bijeenkomst en uitnodig u allen van harte uit om samen met 

ons een menselijke regenboog te maken met de kleding die we nu aan hebben. 

Daarna is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar 

en de voorgangers en vrijwilligers na te praten. 

 

Made by Sandra Roza 
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Kleurrijk Vieren 

Maandag 21 september 2015 

Agneskerk, Buorren 23 in Goutum 

Internationale Dag van de Vrede 

Thema 'Vrede Verbindt' 
 

 

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.  

Mahatma Gandhi 

Hindoeïsme 

 

 

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. 

 

Boeddhisme 
 

 

Om in vrede te leven moet je in vrede zíjn. 

Soefisme 

 

 

Alles wat je doet, doet er toe. 

 

Jodendom 
 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 

rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

 

Christendom 
 

 

 Moge Degene omwille van Wie je van mij houdt ook van jou houden. 

 

Islam 
 

                  

     Vredeseducatie en –training zijn essentieel voor duurzame en  

     verbindende vrede. 

 

Humanisme 
 

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 

Postadres: Bonifatiusplein 21a 

8911 JT Leeuwarden 

Tel: 058 – 2998905 

www.kleurrijkfryslan.nl 


