ANTWOORDKAART
Ja, ik steun de Vredesweek
Ik geef PAX toestemming om:
eenmalig een bedrag van € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of
maandelijks een bedrag van

€ 5,=

€ 10,=

€ 15,=

of € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . af te schrijven van mijn IBANrekening:

Naam:	

M/V

Straat: 

Nr.:

Postcode:

Steun PAX
en geef voor vrede!
Maak uw bijdrage over op
IBAN NL03TRIO0390515000
ten name van PAX in Utrecht
o.v.v. Vredescollecte 2020

VREDESWEEK 2020
19 T/M 27 SEPTEMBER

PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen
oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige
vrede. Meer weten? Kijk op www.paxvoorvrede.nl
PAX besteedt inkomsten daar waar deze het beste bijdragen aan vrede. Met bijdragen uit
collectes en giften tijdens de Vredesweek worden wereldwijde vredesinitiatieven gesteund.

Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Handtekening:

Datum:

Vrede
verbindt
verschil

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: PAX om
incasso-opdrachten naar uw bank te sturen en om het afgesproken bedrag
rond de 26ste van de maand af te laten schrijven. En aan uw bank om deze
afschrijving conform de opdracht van PAX uit te voeren. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten
terugboeken door contact op te nemen met uw bank.

PAX
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
030-2333346
www.paxvoorvrede.nl
Incassant ID: NL40zzz302140090000

Vrede verbindt verschil
Vredescollecte 2020

U kunt deze bon in een envelop zonder postzegel versturen
naar PAX, Antwoordnummer 3572, 3500 SB Utrecht.
Heel hartelijk dank voor uw steun!
20207001

PAX, Postbus 19318, 3501 DH Utrecht, 030-2333346
www.paxvoorvrede.nl

Steun PAX en geef voor vrede!
IBAN NL03TRIO0390515000, Utrecht

Vredesweek 2020:
Vrede verbindt verschil

in 1991, zet zich in voor een beter leven voor vrouwen.
Zo voert ze al jarenlang een niet aflatende strijd met
de politie om ervoor te zorgen dat de aanklachten van
mishandelde, verkrachte en uitgebuite vrouwen worden
opgenomen. Met gevaar voor eigen leven, vanwege de
verregaande corruptie en de betrokkenheid van sommige
politieagenten bij de vrouwenhandel. Toch gaat ze
onverschrokken door met haar vredeswerk.

Tijdens de Vredesweek, dit jaar van 19 tot en met 27 september, vraagt
vredesorganisatie PAX aandacht voor het bijzondere werk van mensen die overal
ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.
Voor ons Nederlanders was vrede lang iets vanzelfsprekends, maar dat is langzaam aan het
veranderen. We zijn onzeker over de toekomst en tegelijkertijd zijn er grote tegenstellingen
en verschillen in onze samenleving die in tijden van crisis niet zomaar verdwijnen. Aan de
ene kant zien we een grote onderlinge verbondenheid, maar aan de andere kant zijn er juist
nu ook mensen die zich afgesloten voelen en die niet gezien en gehoord worden. Nog altijd
is er naast verdraagzaamheid en tolerantie, sprake van angst, verharding en racisme. Tijdens
de Vredesweek wil PAX aandacht vragen voor de verschillen die er tussen mensen bestaan, en
tegelijkertijd zoeken naar nieuwe verbintenissen. En dat is alleen mogelijk als we bereid zijn
om de ander echt te leren kennen.

Vrede verbindt verschil
PAX werkt in veertien landen met veel verschillende partners aan vrede. In alle landen is de
(conflict)situatie anders, net als de culturen, etnische achtergronden en religie. Maar steeds
weer zien we dat het accepteren van deze verschillen en het respectvol omgaan met de ander,
een voorwaarde is om vreedzaam samen te leven.

“Om in vrede met elkaar te
kunnen samenleven is een
goede balans tussen alle
verschillende culturen,
stammen, religies en minder
heden noodzakelijk. Het is
belangrijk om met elkaar in
contact te blijven, al is dat
niet altijd makkelijk. Maar
moeilijkheden houden mij niet
tegen”. Surood Ahmad

Een inspirerend voorbeeld is het werk van Surood Ahmad voor de Iraakse vrouwenorganisatie
Al-Amal. Een organisatie die met steun van PAX vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd
geweld tegen vrouwen in Irak. Surood, die haar hele familie verloor tijdens de Golfoorlog

Luisteren naar elkaar
Grote veranderingen beginnen vaak klein, in onze
eigen straat en buurt. Vooroordelen en
discriminatie nemen af als we met elkaar praten en
genoeg tijd nemen om naar een ander te luisteren.
Als we luisteren met ons hart, ontstaat er
vertrouwen en overbruggen we de onderlinge
verschillen. Deze Vredesweek willen we met
elkaar werken aan de acceptatie en erkenning van
die verschillen. Iedereen kan meedoen.
Kijk op www.vredesweek.nl.

Ook het vredeswerk van Dilbirin Khalil in het door oorlog
zwaar getroffen Noordoost-Syrië dwingt bewondering
af. Samen met zijn collega’s van onze partnerorganisatie
DOZ organiseert hij diverse verbindende activiteiten,
om vertrouwen en vriendschappen op te bouwen
tussen de lokale bewoners en de vele vluchtelingen. Zo
verminderen ze de onderlinge spanningen die de komst
van vluchtelingen vaak oplevert.

Steun PAX en geef voor vrede!
Over de hele wereld ondersteunt PAX het vredeswerk van
krachtige en vaak jonge mensen als Dilbirin en Surood
in hun strijd voor vrede en rechtvaardigheid. Daarvoor is
uiteraard geld nodig. Uw betrokkenheid en bijdrage zijn
goud waard. Helpt u mee? Al met een bescheiden bedrag
kunt u ons helpen dit belangrijke werk voort te zetten.

Hoe kunt u helpen?

“Een verschillende religie,
achtergrond of cultuur hoeft
een goede relatie niet in de
weg te staan. Wij helpen
mensen deze verschillen te
respecteren en echt open te
staan voor de ander.”
Dilbirin Khalil
Vredesorganisatie PAX is een
samenwerkingsverband tussen
IKV en Pax Christi.

Vul bijgaande antwoordkaart in of doneer uw bijdrage in
de collectebus in uw kerk. U kunt ook een gift overmaken
op IBAN NL03TRIO0390515000 o.v.v. Vredesweek
2020 t.n.v. PAX in Utrecht. Zo kunnen wij geweldloze
vredesstrijders wereldwijd blijven steunen in hun moedige
werk. Zij verdienen onze morele én financiële steun.

Iedere bijdrage helpt,
dus mogen
we op u rekenen?
Alvast hartelijk bedankt.

Steun PAX
en geef
voor vrede!
Vul deze bon in of draag bij aan de
Vredescollecte in uw kerk.
U kunt ook uw bijdrage overmaken
op IBAN NL03TRIO0390515000

Vrede
verbindt
verschil

