
De Internationale Vredesweek is dit jaar van 21 t/m 29 september. Wij  luiden die week in 

met een VREDESDAG op donderdag 19 september. De Dag van de Vrede is  uitgeroepen 

door de Verenigde Naties. Het doel is om de aandacht te vestigen op  een wereldwijde dag 

van wapenstilstand en geweldloosheid. Net zoals vorig  jaar wordt deze dag georganiseerd 

door Joke Vuurboom en Engelien van Gils in de Grote Kerk in het centrum van Emmen op 

donderdag 19 september van 10 tot 16 uur.  

Het is een groot geschenk, om samen met mensen op weg te gaan, die het wezenlijke 

zoeken. Mensen die elkaar de hand reiken om met elkaar het leven te vieren en te weten,  

“dat zij hun leven niet meer dagen, maar hun dagen meer leven kunnen geven.”  

Max Feigenwinter 

Internationale Dag van de Vrede 

donderdag 19 september 2019 

in de Grote Kerk 

10 tot 16 uur 

Emmen 

Wat gaan we doen?? Hoe ziet de dag eruit?? 

Sacrale Dans  o.l.v. Joke en Spiritualiteit samen met Engelien zullen elkaar 

de hele dag afwisselen. Telkens een blok. Je hoeft niet echt een danser te zijn om mee te 

kunnen doen. Jouw intentie is het belangrijkste. 

Praktische informatie: 

 Loopafstand vanaf het bus-en treinstation naar de kerk; ongeveer 5 minuten. 

 Adres: Grote Kerk, Schoolstraat 5,7811XX, Emmen. Inloop vanaf 9.30 uur. 

 De dag is gratis. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 

 Na aftrek van de onkosten is het restant bedrag voor: War Child International. 

 Zelf je lunch meenemen. Koffie en thee zijn tegen betaling van € 1,00 te verkrijgen. 

 Belangrijk voor ons als organisatie is dat we weten op hoeveel mensen we mogen 

rekenen. Als je dit gelezen hebt en je kunt komen, wacht dan niet met aanmelden, 

maar doe het direct. 

 Aanmelden kan  bij: evangils47@hotmail.com of bij jokevuurboom@gmail.com  
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