
Het programma van de Ambassade van Vrede Deventer 

tijdens de Vredesweek 2014. 

Deze is van 21 t/m 28 september a.s. 

 
In de week van 20 t/m 28 september 2014 

vinden er in Deventer twee evenementen 

plaats, te weten de jaarlijkse Vredesweek én 

voor de eerste keer het Morgenland-festival 

Deventer. Het Morgenland, zo genoemd omdat 

uit die richting ’s morgens de zon opkomt, 

staat ook bekend als het Midden-Oosten of de Oriënt. Grofweg omvat het Turkije, Azerbeidzjan, Armenië, Syrië, Irak, 

Iran, Libanon, Palestina en Israël. Over dit gebied bestaan veel, zowel positieve als negatieve clichébeelden. Het 

Morgenland-festival wil tegenover deze clichébeelden een authentiek beeld zetten.  

 

Het programma van de jaarlijkse Vredesweek en het programma van het 

Morgenland-festival Deventer zijn in elkaar geschoven en vormen nu een 

geheel. Beiden vullen elkaar over en weer aan. (Voor een overzicht van alle 

activiteiten zie: www.morgenland-festival.com/deventer 

 
 
De Ambassade van Vrede Deventer heeft in het kader van Vredesweek/ Morgenland-festival een aantal 

activiteiten en ontmoetingen georganiseerd. Een paar activiteiten lichten we er hier even uit.  

De Ambassade van Vrede Deventer kan onderstaand programma mede realiseren dankzij een financiële 

ondersteuning van de Gem. Deventer en PAX-Nederland.  

 

 

 

Donderdag 25 september: Vredesweeklezing  

 
  

 De Vredesweek-lezing ‘Geen vrede zonder vrijheid’  
wordt verzorgd door Bertus Hendriks. Hij is Midden-Oosten deskundige en 

verbonden aan het Instituut Clingendael. Gespreksleider: Jan Bugter, ambassadeur 

van de Ambassade van Vrede Deventer en oud-wethouder van de stad.  

Muzikaal intermezzo van Rian Evers (gitaar en zang). Ze zingt Arabische liederen 

De Bibliotheek op de Brink 70. Aanvang 20.00 uur, gratis toegang / vrije gift 

is zeer welkom. 

  

 Voorafgaand aan de 

lezing om 19.00u organiseert 

de Ambassade een Stiltekring 

voor De Waag op de Brink. In 

gedachten staan we stil bij de 

slachtoffers in Syrië en de 

andere landen in de Oriënt. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.morgenland-festival.com/deventer


Zaterdag 27 september: Syrië-dag. 
 

Het programma van de Syrië-dag ziet er als volgt uit: 

 

 Solo-optreden van Ibrahim Keivo, de stem uit het oude Syrië. Hij 

zingt liederen in het Arabisch, Koerdisch, Aramees en Armeens. 

Bergkerk; 15.00 uur; gratis toegang / vrije gift 

 Ontmoeting en maaltijd in het Alevitisch Centrum voor en met 

mensen die begaan zijn met de bewoners van het Morgenland.  

 Het avant-garde Trio Hewar (USA / Syrië) brengt Arabische muziek 

verbonden met jazz, scatt en klassieke muziek. 

 Bergkerk, 20.00 uur. € 10,00. 

 

 

 

      
Trio Hewar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsmiddag met een maaltijd  

in het Alevitisch Centrum  

voor en met mensen die begaan zijn 

 met de bewoners van  

het Morgenland. 

 
 

Op zaterdagmiddag 27 september is er ’s middags een ontmoeting in het 

Alevitisch Centrum van Deventer, vanaf 16.30 uur. Hier worden wij welkom 

geheten door de voorzitter van dit Centrum. We worden ontvangen in het theehuis, 

waar trouwens naast thee ook koffie is en waar je ook fris en een biertje kunt 

drinken; we zijn immers te gast bij de Alevieten. Samen met hen zullen we in hun gebedsruimte bidden voor vrede in 

het Morgenland. Aansluitend is er een maaltijd. 

Onze eigen ambassadeur Jan Bugter zal ons tijdens de maaltijd welkom heten en het belang van deze ontmoeting 

onderstrepen.  

 

Praktische gegevens 
 Maaltijd in het Alevitisch Centrum: opgave en betaling vooraf voor de maaltijd is noodzakelijk vanwege het 

aantal plaatsen. Opgave bij mw. Fien Minis per mail: f_minis@hotmail.com   De kosten voor de maaltijd zijn € 

10,00 p.p..  

 Let op: U dient dit bedrag voor 12 september over te maken op NL 22 INGB 0004 228145 ten name van 

F. Minis Deventer, onder vermelding Syrië-dag Deventer. Vanaf 16.30 uur bent u  welkom 

 

 

mailto:f_minis@hotmail.com

