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INLEIDING 

2018 was een bijzonder productief jaar! Tweemaal werd een reis naar Marokko ondernomen. Met 

name door de voorbereiding en uitvoering van activiteiten in Vredesweek, met de afsluitende Walk 

of Peace in samenwerking met PAX en vele stedelijke organisaties en locaties door de binnenstad 

heeft het UPLR aan zichtbaarheid en betekenis gewonnen.  Dit bleek o.a. duidelijk op een 

bijeenkomst ten stadhuize, op uitnodiging van burgemeester Jan van Zanen, 14 november, waar 

veelvuldig  naar ons platform werd verwezen als plek voor ontmoeting en (gezamenlijke) actie.  

STICHTING EN STUURGROEP UPLR 

De stuurgroep – overigens nog steeds functionerend zonder vaste voorzitter – kreeg versterking door 

toetreding van Aad van de Hoeven, als vertegenwoordiger van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht. 

Ook de Humanistische Werkgroep Utrecht neemt voortaan deel aan onze bijeenkomsten en 

activiteiten. Wij mogen voortaan namens hen in de stuurgroep Mark Torkler en/of Karijn Aussems 

verwelkomen. Overige leden van de stuurgroep zijn Caroly van Oostende en Anneke Tan 

(boeddhisme), optredend als penningmeester en secretaris en tevens leden van het 

stichtingsbestuur. Daarnaast Arie Nico Verheul, medewerker PR en communicatie. René Kil en Koos 

Smits vertegenwoordigen de USRK (Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken). Abdelmajid Khairoun – 

verbonden aan de Omar al Farouq moskee in Overvecht - heeft zitting in de stuurgroep namens 

moslims met Marokkaanse achtergrond, Yucel Aydemir van de ULU-moskee voor Turkse 

Nederlanders. Radj Ramcharan neemt deel namens de Hindoestaanse gemeenschap, en met Edgar 

Martijn hebben we een lijntje naar de Stichting De Brug, die in Kanaleneiland actief is. We zijn er blij 

mee dat de door ons zozeer gewenste diversiteit nu goed tot uitdrukking komt in de samenstelling 

van de stuurgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Longquan Great Compassion 

Monastery in Zuilen hebben we een 

goede relatie 
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DE LESKIST 

Om de inhoudelijke en rituele kant van de diverse 

stromingen wat inzichtelijker te maken hebben we een kist 

aangeschaft die gevuld kan worden met allerlei voorwerpen 

die in gebruik zijn bij rituelen.  Ieder religie/ 

levensbeschouwing heeft voorwerpen die daarbij belangrijk 

zijn. Zij geven betekenis en worden gebruikt tijdens 

erediensten/bijeen komsten. De kist zal meegaan naar 

allerlei interreligieuze bijeenkomsten, feesten, markten enz.  

Daar zullen de voorwerpen worden uitgestald en leggen we 

uit waarvoor ze dienen. Ook willen we de kist gaan 

gebruiken voor onderwijsdoeleinden.  

GVC GEESTELIJKE VERZORGING BIJ CRISES 

De werkgroep GVC is verbonden aan het UPLR. Zij vangt mensen op in crisissituaties. De 

leden onderhouden met elkaar een 24 -uurs dienst. Zij worden opgeroepen wanneer zich 

een crisissituatie voordoet waarbij mensen opgevangen moeten worden. De leden zijn 

geestelijke verzorgers uit de verschillende religies en levensbeschouwingen (dominees, 

priesters, imams, boeddhistische, hindoestaanse, joodse en humanistische geestelijke 

verzorgers). Daarnaast is er een lijst met mensen die opgeroepen kunnen worden. Ieder jaar 

is er een training waarbij we elkaar beter leren kennen en wordt er ook een praktische 

oefening gehouden. Afgelopen jaar deden we dit samen met de werkgroep Opvang en 

Verzorging van de gemeente Utrecht. 

15 JANUARI: BLUE MONDAY 

Op 15 januari deelden leden van 

het UPLR rozen uit, met een kaartje 

eraan met hoopgevende religieuze 

of levensbeschouwelijke teksten. 

Ondanks stromende regen werden 

toch 150 roosjes uitgereikt. Mensen 

hebben het gewaardeerd. Ze vonden 

het een mooi initiatief. 
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26-28 JANUARI: CONGRES MEKNES 

Aanwezigen vanuit Nederland: Mohamed Altalhaoui (Organisator en lid moskee Utrecht), Marzouk 

Zarioh (Bestuurslid moskee Nieuwegein), Yassin Elforkani (Jongeren Imam), Casper Nusselder 

(Initiatiefnemer dialooggroep Omar al Faroukmoskee, Remonstrantse Gemeente Utrecht), Anneke 

Tan (boeddhiste en secretaris UPLR), Arie Nico Verheul (Predikant en lid UPLR). 

Wij waren daar op uitnodiging van de voorzitter van: ‘Centre de la memoire commune pour la 

democratie et la paix’ die voor de 5e opeenvolgende keer een conferentie organiseerde over Dialoog 

en Identiteit. Op de conferentie waren verschillende sprekers uitgenodigd vanuit diverse 

Arabischsprekende landen. Marokko, Tunesië, Egypte, Koeweit, Palestina, Libanon, Syrië, Turkije, 

Jemen. Wat hebben wij ondanks taalproblemen meegekregen van de inhoud van het congres? 

Als het over identiteit gaat blijkt dat ieder land daar ander accenten legt. Religies kunnen soms 

belemmerend werken op een eigen identiteit in een multiculturele samenleving. Hoe meer 

stromingen in een land, hoe ingewikkelder het wordt. In sommige landen wordt meer naar de 

historie gekeken dan naar de toekomst. Taal is een belangrijke uiting van identiteit. Bij identiteit gaat 

het ook over burgerschap en een staat die je moet beschermen.    

Wat hebben we nodig voor het voeren van een goede dialoog? 
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Dialoog moet gaan over kernwaarden. Het stimuleren van verschillen leidt nooit tot een goede 

dialoog. Randvoorwaarden voor burgerschap zijn nodig als basis voor identiteit. Pas dan is er ruimte 

voor dialoog. Ook de positie van vrouwen moet daarin meegenomen worden. Uiteindelijk gaat 

dialoog over de gemeenschappelijkheid van alle mensen. 

In Nederland hebben we inmiddels ook een multiculturele samenleving die ook spanningen oproept. 

We herkennen veel in de verhalen van de diverse sprekers en vinden het bemoedigend dat we 

daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wij proberen dat door elkaar te ontmoeten, samen 

dingen te organiseren en vooral door naar elkaar te luisteren. Ook ontwikkelen we dialoogmodellen 

die daarbij behulpzaam zijn.   Dit congres was voor ons een leerzame en heel bijzondere ervaring. Wij 

zijn allemaal diep onder de indruk en zeer dankbaar dat we hierbij aanwezig mochten zijn.  

De Arabische wereld heeft het westen nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen en het westen 

heeft de Arabische wereld nodig om weer contact te krijgen met de natuur. De band die we met 

elkaar gekregen hebben kan veel betekenen voor het ondersteunen van bestaande contacten in 

Utrecht en ruimte bieden voor nieuwe initiatieven. Veel dank voor een gastvrij onthaal en een 

voortreffelijke reisbegeleiding.          

16 – 23 SEPTEMBER: VREDESWEEK EN WALK OF PEACE 

Op zondag 23 september vond ook in Utrecht een 

vredewandeling plaats. Ondanks de regen een 

prachtige tocht, waarbij onderweg veel te beleven 

viel. Hartelijk dank, deelnemers – en de vele 

vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingespannen!  

Voor een impressie zie https://youtu.be/iYViz0ia5ew 

 
We vierden vorig jaar volop de vrede in Utrecht! Met 
een week vol activiteiten, dialooggesprekken en 
muzikale evenementen. Met inzet van veel 
vrijwilligers, op diverse locaties vanaf 15 september. 

Zie folder:   http://www.uplr.nl/wp-content/uploads/2018/08/Folder-Vredesweek-2018-WoP-
digitaal2.pdf 

Hoogtepunt vormde de ‘Walk of Peace’ door de binnenstad, op zondag 23 september, vol 
ontmoeting en ontdekking. Met als thema’s vrede, verdraagzaam-zijn, respect en samendoen. Walk 
of Peace is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en PAX en werd dit jaar in Utrecht 
uitgevoerd door het UPLR en lokale partners. De tocht voerde langs mooie en interessante plekken in 
Utrecht van vroeger en nu. WoP opende deuren, naar gebedshuizen, buurthuizen en monumenten, 
maar ook naar andere mensen en nieuwe ontmoetingen. Er is stilgestaan op markante plekken in de 
stad. De WoP inspireert, verbindt mensen met elkaar en laat zien dat vrede mogelijk is, gewoon door 
het te doen.  

https://youtu.be/iYViz0ia5ew
http://www.uplr.nl/wp-content/uploads/2018/08/Folder-Vredesweek-2018-WoP-digitaal2.pdf
http://www.uplr.nl/wp-content/uploads/2018/08/Folder-Vredesweek-2018-WoP-digitaal2.pdf
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De opening vindt plaats op het Moskeeplein voor de Ulu Moskee. Vanaf 12.30 speelt het ‘Catching 
Cultures Orchestra’ en om 13.00 uur spreekt de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen de 
wandelaars toe. Vertegenwoordigers van allerlei religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in 
onze stad geven elkaar met een kort woord een vredesvlam door. Daarna gaat men op pad door de 
stad, steeds in kleine groepjes. Op veel plekken is iets te doen, te zien, om met elkaar over te praten. 
Tijdens de wandeling serveert de soepfiets van het Leger de Heils limonade voor als je dorst hebt.  
Aan het einde van de wandeling zijn er diverse activiteiten in het Pandhof en zijn er muziek en 
Syrische hapjes in de Domkerk. De tocht wordt in de Domkerk afgesloten met cabaretier en PAX-
ambassadeur Vincent Bijlo.  

RESULTATEN  

Vanzelfsprekend hebben en houden de diverse ontmoetingen in de vredesweek en tijdens de WoP 

hun waarde voor de deelnemers persoonlijk. Bij elkaar waren dat er minstens 300. Van grote waarde 

zijn echter ook de netwerkbijeenkomsten ter voorbereiding geweest, waarin veel mensen en 

instellingen (vaak voor het eerst) met elkaar hebben kennisgemaakt en leerden samenwerken. 

Daarmee is ook een basis gelegd voor blijvende contact na de Vredesweek.  

De presentatie van levensbeschouwelijk Utrecht – met statements bij de start van de WoP door 

vertegenwoordigers van moskeeën, boeddhisten, hindoes, humanisten, christenen en joden heeft 

indruk gemaakt en de toon gezet.  

Jammer was wel dat – na een zeer droge zomer – het juist deze dag van begin tot eind heeft 

geregend. Het heeft zeker heel wat mensen doen afzien van deelname. Gelukkig was er steeds 

gelegenheid om te schuilen bij goede muziek en mooie verhalen. Een feestelijke afsluiting vond 

plaats in de Domkerk, met Vincent Bijlo, sfeervolle muziek en heerlijke Syrische hapjes.  

6 – 11 OKTOBER: FICMEC IN NADOR 

Van 6 tot en met 12 oktober 2018 vond de zevende editie plaats 

van het Festival International de Cinema et de Mémoire 

Commune (FICMEC) in Nador, Marokko. Hierbij stonden zowel 

Nederland alsmede de geleefde ervaringen en het collectieve 

geheugen van Afrikaanse vrouwen centraal. In Nederland leeft al 

bijna vijftig jaar een grote Marokkaanse gemeenschap. Dit heeft 

tot een enorme kruisbestuiving tussen Nederland en Marokko 

geleid. Bij dit festival draaide het dan ook om de bijzondere band 

tussen deze twee landen, de dialoog tussen culturen, Afrikaanse 

vrouwen, identiteiten, mensenrechten, nieuwe perspectieven en 

de collectieve herinneringen van verscheidene mensen.  

In het rijke en diverse programma waren een aantal Nederlands 

Marokkaanse kopstukken aanwezig, zoals de Rotterdamse 

burgemeester Ahmed Aboutaleb. De internationaal bekende 
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Nederlands Marokkaanse acteur en cabaretier Najib Amhali hield een 

speciaal eerbetoon in de vorm van een optreden. En de in Amsterdam 

geboren en getogen filosoof en documentairemaakster Khadija al 

Mourabit vertoonde haar documentaire “De Reis van Khadija”, en was 

daarbij zelf ook aanwezig. De film van de Nederlands Marokkaanse Nora El 

Koussour “Layla M.” zal ook tijdens dit festival worden vertoond, het geldt 

ook voor de film van Infiltrant van Nasrdin Dchar (Wereld Cinema  

meeting)deze gaat een lezing geven genaamd " Cinema en de 

samenleving" tijdens Master Class-programma. Arie Nico Verheul nam 

plaats in de jury voor de korte films, met een aanmoedigingsprijs voor 

Khadija al Mourabit. De verbindende factor bij het Festival International de 

Cinema et de Mémoire Commune was de dialoog tussen culturen, 

herinneringen en identiteiten. Het bijzondere festival behelsde vele 

interessante activiteiten die nieuwe perspectieven boden.  

Het bijwonen vormde voor leden van het UPLR een bijzonder ervaring, Er is een stevige, 

vriendschappelijke basis gelegd om ook in Utrecht samen op te trekken, de banden te versterken 

met de organisatie van diverse evenementen. 

Link naar foto’s: https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-

%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html 

14 NOVEMBER: ONTMOETING OP HET STADHUIS 

Op 14 november waren we te gast in het 

gemeentehuis, op uitnodiging van de 

burgemeester. Als twee jaar eerder – toen 

voor het eerst – en opnieuw een mooie 

bijeenkomst. Jan van Zanen sprak de hoop 

uit dat de samenwerkingsverbanden tussen 

de verschillende geloofsgemeenschappen 

in aantal en intensiteit zouden toenemen. 

Veel aanwezigen noemden rol die het UPLR 

hierin speelde. Zeker de Walk of Peace 

(met de daaraan voorafgaande 

netwerkbijeenkomsten) heeft hier veel 

betekend.  

https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html
https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html
https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html
https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html
https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html
https://www.nadorcity.com/%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_a69070.html
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1 DECEMBER: ADVENTSMARKT 

Op zaterdag 1 december 2018 WAS er van 15.30 - 17.30 uur een Adventsmarkt in de Pandhof van de 

Domkerk. De binnenstadskerken, de wijkgemeenten van de PGU, de lidkerken van USRK, een 

tuinvereniging enz. Waren uitgenodigd om met kramen op de Adventsmarkt te staan  Rond 16.45 uur 

vond de luiding van de Domklokken plaats door het Klokkenluidersgilde, om zodoende aandacht te 

schenken aan het begin van de Advent. Het UPLR was goed vertegenwoordigd met een fraaie stand. 

Met voorbijgangers ontstonden goede gesprekken. 

11 DECEMBER: INTEGRATIEDINER  

Aan een initiatief van de stichting 

ASHA werkte het UPLR ook graag 

mee. Er werd een diner 

aangeboden in het gebouw van de 

Vrijwilligerscentrale Utrecht, 

waarna een boottocht volgde 

door de Utrechtse grachten. Een 

mooie manier om elkaar (wat 

beter) te leren kennen. 

 

 

 


