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Agenda
Vredesweek Zwolle 2018, 16-23 september
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Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91
secretaris vacature
Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898
Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259
Ria ter Haar, algemeen bestuurslid
Bankrekening nummer:
NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle
Email zwolle.nivon@gmail.com

De volgende Gong verschijnt omstreeks 1 oktober 2018
Copy voor 26 september.
Hebt u een leuke bijdrage b.v. een verslag van een activiteit, een tip, een
vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten via zwolle.nivon@gmail.com

website: www.zwolle.nivon.nl
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Walk of Peace: wandelen en ontmoeten.
17.00 – 18.00 ontvangst bij monument in het Ter Pelkwijkpark met soep en
brood, activiteit voor jongeren.
18.00 – 20.00 Walk of Peace.
Eindpunt in de binnenstad.
Aan de hand van levensverhalen van bekende en onbekende kinderen in
verschillende oorlogen wandelen we door de stad.

Mmv Deltion, Oosterkerk, Synagoge, Stan Fritschy, Nivon, Amnesty
International, Klimaatmadonna, Lutherse kerk, SLAG (Samen Leven, Anders
Geloven), Stadsdichter Kees Smits.
Het volgende bericht geeft een overzicht van alle activiteiten
Burgemeester Meijer eert ‘Vredeshelden’
Burgemeester Henk Jan Meijer reikt op de Internationale Dag van de
Vrede in het stadhuis de medailles ‘Vredesheld 2018’ uit. Dit gebeurt
tijdens tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de coalitie
'Vredesmissies zonder Wapens’, waarvoor dit jaar de Gemeente Zwolle
als gastheer optreedt. De avond ervoor, 20 september, is er een 'Walk
of Peace' door de stad: ontmoeting, gesprek en wandelen lands een
aantal plekken, die een verhaal vertellen van kinderen in de oorlog. Dit
alles in het licht van de De Vredesweek 2018 die duurt van 15 tot en
met 23 september.
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Dit jaar is het thema ‘Generaties voor Vrede'. Oud en jong kunnen veel aan
elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Dankzij medewerking van
verschillende organisaties kan het Vredesplatform Zwolle een gevarieerd
programma presenteren.
Het volledige programma:
Zondag 16 september:

1. 9.30 uur: Oecumenische viering in de Basiliek, waarna koffie in de

Doopsgezinde kerk.
2. 11.30 uur: Vredesdansen op het plein achter de Lutherse Kerk,
Potgietersingel. Kinderen – en hun ouders – leren onder leiding van
dansdocente culturele dansen uit de Joodse, Arabische en Westerse
traditie.
3. 19.00 uur: Vredesvesper in het Academiehuis De Grote Kerk, Grote
Markt.
Dinsdag 18 september:
•

19.00 uur, vanaf de Groene Engel, Grote Markt: Wandelen langs Heilige
Huizen als Vluchtplaats.
Woensdag 19 september:
19.30 – 21.30 uur, Dominicanenklooster, Assendorperstraat:
Vredesdialoog tussen generaties. Je bent naast kind van je ouders ook
kind van de tijd. GroenLinks organiseert het vredesgesprek.
Donderdag 20 september:
•

•

17.00 – 18.00 uur: ontvangst bij het monument in Ter Pelkwijkpark –
brood en soep worden gedeeld. Activiteit voor jongeren.
• 18.00 -20.00 uur: Walk of Peace door de stad. Met medewerking van
vele organisaties en mensen, waaronder Stadsdichter Kees Smits.
Ontmoeten tijdens wandelen langs historische gebouwen en luisteren
naar verhalen van kinderen in oorlogen (ca. 2 km, einde in de
binnenstad).
Vrijdag 21 september:
•

13.00 – 17.00 uur, Stadhuis Zwolle: Landelijk Vredessymposium
'Investeer in Vrede, jong en ontwapenend'. Organisatie coalitie
Vredesmissies zonder Wapens.* Na sprekers over dit thema huldigt de
burgemeester jonge Vredeshelden 2018. Gratis toegang na opgave van
naam en telefoonnummer bij: vredesmissieszonderwapens@gmail.com.
• 19.00 uur, Dominicanenklooster: 'Vredezingen' in de kerk. Daarna lezing
door Yosé Höhne-Sparborth over vreedzaam samenleven van mensen
van verschillende religies
Zondag 23 september:
•

19.00 uur, Academiehuis Grote Kerk (bij de Groene Engel):
MichaëlsCantate in teken van vrede.
*Uitgebreide informatie over het Symposium: zie bijlage hierna.
Idem over het programma van de Vredesweek in Zwolle:
www.vredesplatformzwolle.nl/agenda.
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Conny Timmermans (weer) bij NivonZwolle met nieuw
programma
Wanneer en waar:
Wijkcentrum

woensdagavond 17 oktober as. in
Bestevaer, Trompstraat 10B Zwolle

Kosten:

Nivon-leden € 3,-. Niet-leden €5,-

Het belooft een vrolijk weerzien met Conny Timmermans te worden, op 17
oktober as. bij NivonZwolle.
De kennismaking met haar en het programma over Klezmermuziek dat zij
vorig jaar in april bracht, is zodanig bevallen dat ze ten tweede male bij ons op
bezoek komt. Met een ander programma, dat wel maar met hetzelfde
aanstekelijk enthousiasme dat haar zo eigen is. Ditmaal
komt ze met het Rariteitenkabinet, een pakkend verhaal
over de geschiedenis van muziekinstrumenten, waarvan de
meesten van ons nooit hebben gehoord. Conny
Timmermans wel. Zij vertelt er over en laat zo horen hoe
ze klinken. Onbekende geluiden uit onbekende verten ,
een belevenis. Wat weet u van de gadulka, de taburica of
de neusfluit. Wel eens gehoord van de dobro of de hang.
Komt de dulcimer u bekend voor of anders wel de
theremin?
https://www.youtube.com/watch?v=K6KbEnGnymk (zo nodig advertentie
overslaan).Boeiende vertellingen in beeld en geluid over de ontwikkeling en
achtergronden van muziek en muziekinstrumenten.
De vaak creatieve en mystieke wijze, waarop de mens zijn emoties uit vormen
de basis van de vertellingen. De mens blijkt onuitputtelijk in zijn passie voor
klank en nieuwe concepten. Getuige de lovende reacties op haar eerste
optreden bij NivonZwolle op 17 april vorig jaar, zult u ook dit programma
hogelijk waarderen! Conny Timmermans heeft in diverse muziekstijlen, o.a.
ook in de wereldmuziek, dans, volksmuziekbands, haar sporen meer dan
verdiend. Een duizendpoot op muziek-en volksdans- gebied. Bovendien heeft
ze aan de wieg gestaan van de cursusorganisatie Dubbelzijdig en organiseerde
ze vakantie - zang/muziekweken in Frankrijk, muziekweekends in Nederland
en 5 jaar lang het Wereldmuziek Scratch Festival. Ze richtte het
Wereldmuziekkoor Duende (Nunspeet) op, bedacht het projectkoor Bulgaarse
vrouwenstemmen “femail @ stage” en het Wereldmuziek Koren Festival. Conny
Timmermans is ook vaardig op de tambura, tamburiča, mondharp en
basgitaar. Nou ja, wat doet ze niet. Komt u zich op woensdagavond 17 oktober
eens overtuigen hoeveel ze te bieden heeft!

Gezamenlijk eten in de Terp op 14 december.
Verdere informatie in een volgende Gong
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Bericht van de Museumgroep
Woensdag 24 oktober staat ons volgende museumbezoek gepland, deze keer
gaan we naar Rotterdam
‘Het Booymans van Beuningen’, waar op dat moment o.a. in de spiegelzaal een
tentoonstelling is van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama .
Belangstelling om mee te gaan met de museumgroep?
Informatie bij Petra Aukema tel: 038 4543494

Bericht van de wandelgroep
Zondag 14 oktober en zondag 11 november
In december organiseren we een stadswandeling in de week tussen kerst
en oud en nieuw.
Informatie over waar de wandelingen zijn bij Corri Veldkamp.
Tel: 038-4536898
Wanneer u nieuwsbrief “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan
een email naar: zwolle.nivon@gmail.com
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