
Museum voor 
Vrede en 
Geweldloosheid

Teken voor vrede:

Vreewijk 
een wijk 
vol Vrede 

Walk
of

Peace
Samen op de weg van vrede

Programma 28 september
13.00 Inloop Nelson Mandela Centrum
13.15 Opening door wethouder Tetteroo 
              & Wijkteam Oost
13.30 Start 1e wandeling
15.00 Start 2e wandeling

Nelson Mandela Centrum  (13.00-16.30)Nelson Mandela Centrum  (13.00-16.30)
Verzamelpunt met koffie en thee
Plek om verhalen te delen
Plek om na te denken over de inrichting 
             van een vredesverbinding in Vreewijk
Kinderactiviteit

Ontmoetingskerk (13.45-16.00)
Een ontmoetingsplek Een ontmoetingsplek voor iedereen
Laat je eens informeren over wat hier allemaal gebeurt
i.v.m. burendag wordt ook hier koffie en thee geschonken

Assalaam Moskee (14.00-16.00)
Een plek van samenkomst
Wat betekent vrede in de islam
Laat je eens informeren over wat hier allemaal gebeurt

28 september is het ook burendag, 28 september is het ook burendag, 
loop ook even binnen bij
Sportlaan 2, Zoutmanstraat 48 of Burg. Martenssingel 56
Mede mogelijk gemaakt door:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Libertum
Wijkteam Oost
Ontmoetingskerk
Assalam moskee



Bertha von Suttnerbord
De stDe straten in Vreewijk en Oosterwei zijn vernoemd naar 
winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede en naar Goudse 
verzetshelden. Bertha von Suttner inspireerde Alfred Nobel, 
hij verkreeg zijn vermogen als uitvinder en fabrikant van 
dynamiet, om zijn nalatenschap aan te wenden voor de 
Nobelprijs voor de Vrede (en de 4 andere Nobelprijzen). 
Bertha was zelf overtuigd pacifist, schreef een roman over 
oorlogsleed, richtte de Oostenrijkse Vredesbeweging op en oorlogsleed, richtte de Oostenrijkse Vredesbeweging op en 
streed voor vrouwenrechten.
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Assalaam moskee
TToen de moskee in 1998 naar Vreewijk kwam, in het gebouw 
tegenover de Vredeskerk, was het gelijk duidelijk wat de naam 
moest worden, bij een vredeskerk hoort een vredesmoskee in 
het Arabisch Assalam moskee. In 2008 ontstond er zelfs een 
vredespad tussen kerk en moskee, uitgevoerd door de 
kunstenaars Ties ten Bosch en Kamiel Verschuren. Inmiddels 
is de Moskee naar een nieuwe plek verhuisd en wordt de 
vredesvredesverbinding met de Ontmoetingskerk en de wijk opnieuw 
ingericht.
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Anne Frankboom
VVanuit haar onderduikadres, het Achterhuis, keek Anne Frank 
uit op een majestueuze kastanjeboom. In 2007 bleek de boom 
aangetast en 2010 werd het lot van de boom bezegeld. Om de 
herinnering aan de boom in stand te houden werden er 
stekjes genomen, deze zijn inmiddels de hele wereld over 
gegaan. In 2014 kreeg de Anne Frankschool in Gouda haar 
stekje. Inmiddels heeft deze Anne Frankboom de school 
ovoverleefd.
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Nelson Mandela Centrum - 
Ontmoetingscentrum Oost
In 2011 werd het nieuwe wijkcentrum in Oost geopend. Door 
zijn vele faciliteiten is het een plek waar de buurt samenkomt.
Nelson Mandela zat, Nelson Mandela zat, vanwege zijn strijd tegen de apartheid, 
jarenlang gevangen op Robbeneiland. In 1990 kwam er een 
einde aan de strijd en kwam hij vrij. Bij de eerste vrije 
verkiezingen werd hij verkozen tot president. Samen met De 
Klerk ontving hij in 1993 de Nobelprijs voor de vrede. In 2013 
overleed hij.
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Deze Vredesroute is een nieuwe manier om het vredespad vorm te geven. 
In deze wijk zijn zoveel aanknopingspunten dat het moeilijk kiezen is. We 
geven dan ook graag de gelegenheid om zelf de route af te maken. Welke 
punten mis jij nog? Wij vinden het interessant om te horen waarom dit 
voor jou belangrijk is. 
Lever deze route in bij het Nelson Mandela Centrum, dan gaan wij er mee 
aan de slag!

Ontmoetingskerk
In 1972 is de VredesIn 1972 is de Vredeskerk geopend in Vreewijk. Na een fusie 
van twee protestantse wijkgemeenten is de kerk verbouwd en 
de naam veranderd tot Ontmoetingskerk. Nadrukkelijk wordt 
de verbinding gezocht met de wijk en de Assalam moskee. De 
ontmoetingskerk maakt graag deel uit van de permanente 
vredeswandeling van Vreewijk. In de Ontmoetingskerk komt 
ook ICF Gouda (International Christian Foundation) samen. Dit 
is een gemeenschap ván en dóór nieuwe Nederlanders. is een gemeenschap ván en dóór nieuwe Nederlanders. 
Inbreng van alle culturen staat hoog in het vaandel.
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Leo Vroman Boom (Springersveld)
In 2017 werd de Leo Vromantoren gerealiseerd. Bij de In 2017 werd de Leo Vromantoren gerealiseerd. Bij de 
opening van het Anne Frankplantsoen in 2018 plantten de 
dochters van Leo Vroman een boom. Leo Vroman, ereburger 
van Gouda, is als dichter, kunstenaar en bioloog terug te 
herkennen in het gebouw in de decoratie. Vroman debuteerde 
direct na de oorlog, zijn gedichten staan bekend om hun 
herkenbaarheid. Misschien wel zijn beroemdste gedicht is 
“Vrede“Vrede”. 
De naast gelegen toren is vernoemd naar Georgine Sanders, 
zijn vrouw. Zij was dichter, antropoloog en schrijver.
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Walk of Peace 
Samen op de weg van vrede


