
Contact met onze Ambassade? 

IJsselkade 100, 7412 BK Deventer  

Tel. 0570 547850 Emailers: ambassadevanvrededeventer@gmail.com 
Deventer 

Deventer kan zich gelukkig prijzen dat ook zij een Ambassade van Vrede heeft. Immers, Deventer is een 

internationaal georiënteerde stad met inwoners uit alle windstreken van de wereld.  

 

Wie zijn wij? 

De Ambassade van Vrede bestaat uit een groep mensen die lokaal, landelijk 

of internationaal actief zijn voor vrede, gerechtigheid en geweldloosheid.  

We zijn oprecht betrokken bij vrede, zowel dichtbij als op afstand. We slaan 

de handen in elkaar. Vanuit de Ambassade van Vrede willen we samen met 

de inwoners van de gemeente Deventer aan vrede werken.  

Onze ambassadeur is oud wethouder dhr. Jan Bugter. 

         

Wij zijn onderdeel van 

Onze Ambassade is onderdeel van de landelijke vredesbeweging PAX Utrecht. Twee gerenommeerde 

vredesorganisaties werken hierin samen, te weten Pax Christi en het IKV. Zie: www.Paxvoorvrede.nl 

Pax staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken ze aan een 

menswaardige en vreedzame samenleving, hier en overal in de wereld. Voorop staat dat vrede van ons allemaal is. 

Wij zijn van mening dat iedereen die in vrede gelooft vrede kan bevorderen. Wie dat ook vindt, vindt binnen de 

Ambassade gelijkgestemden. Dat inspireert en geeft kracht.  



Wat doen we zoal? 

Wij in Deventer laten Vredesduiven vliegen voor mensen die in nood verkeren of die hun nek durven uitsteken in 

crisissituaties. We spelden iemand een Vredesinsigne op als hij of zij zich opvallend inzet 

voor een sociale en mensbetrokken samenleving in Deventer.  

Tijdens de jaarlijkse Vredesweek zijn we actief in de stad aanwezig. Dat doen we samen 

met andere organisaties en instellingen die ook willen werken aan een rechtvaardige 

wereld. We organiseren jaarlijks Vredesweeklezing:  

2013 Fadi Hallisio S.J. , vluchteling uit Aleppo, Syrië.  

2014 dr. Bertus Hendriks Midden-Oosten specialist en verbonden aan 

het Instituut Clingendael.  

2015 (samen met Hogeschool Saxion) prof. Maurits Berger, arabist 

en religiewetenschapper Universiteit Leiden.  

Tevens houden wij ieder jaar in de Vredesweek een Stille Tocht en sluiten deze af met een 

Stiltekring. Dit om de slachtoffers van de oorlogsgebieden te herdenken. 

 

Informatie?  

Indien u meer van ons wilt weten of wanneer u mee wilt doen aan de versteviging van onze Ambassade neem  

dan contact met de contactpersoon Herman Evers van de Ambassade van Vrede Deventer:  

 IJsselkade 100, 7412 BK Deventer, Tel. 0570 547850. Emailadres: ambassadevanvrededeventer@gmail.com.  

 

U zult er ook inspiratie vinden voor vrede, vrede dichtbij en verder weg.  

    Fadi Hallisio uit Aleppo 
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