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Het was een prachtige nazomerse middag toen wij bij de Scientology Kerk, in Amsterdam, verzamelde 

voor ons 15- jarig jubileum. 

Na een openingswoord van Gerbrig ging, rond 14:00, Frigga Asraaf de opening ceremonie leiden: “Vlam 
voor vrede - Flame of Frith “ 
“Wij vragen voormoeders en voorvaders van de vele tradities, levensbeschouwingen, 
geloofsovertuigingen en stromingen die onze goede aarde rijk is...” en zo ging de Frith koord van hand tot 
hand langs de cirkel. “Luid klinkt ons lied voor het land, hand in hand in harmonie …” waarna iedereen 
een stukje van het koord kreeg om mee te nemen. Wat een mooie en tastbare herinnering.  
Frigga heeft later stukken van de Frith Cord gedoneerd als gift aan URI Netherlands.   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(The Flame of Frith/ Vlam voor Vrede) 

Hanna Mitra, de huidige voorzitter van URI NL, vertelde daarna iets over de geschiedenis en achtergrond 
van URI Nederland. Geheel onverwacht kwam Leo Lebendig, uit Duitsland, naar voren met een mooi 
cadeau. Hij was ook aanwezig op het jubileum in 2013.  

Hi vertelde later “Tegen de achtergrond van de huidige wereldgebeurtenissen was het een waar 
genoegen om bij u te kunnen zijn.  Het was goed en nodig om de WORLD PEACE FLOWER naar 
Amsterdam te brengen.”  



 

Toen volgde het afscheid en dankwoord aan Merel Remmerswaal die jarenlang als penningmeester heeft 
gefungeerd bij URI Nederland.  Daarna werd onze nieuwe penningmeester Carola Goodwin 
verwelkomend. 

Wies Houweling onze key-note speaker was daarna aan het woord.  Zij is vrijzinnig theologe. Ze schrijft, 

"De vrede in onze samenleving staat onderdruk; er is steeds grotere ongelijkheid tussen rijk en arm 

(wereldwijd, maar ook in Nederland). Er is steeds meer discriminatie en racisme.... Falen van de 

democratie. Mensen voelen zich niet gehoord en voelen zich niet betrokken bij het grotere geheel van de 

samenleving. Welke rol speelt religie hierin? Hoe komen we echt in gesprek? Wat is deep democracy? 

Waar halen we onze profetische spiritualiteit vandaan? 

Als ik over religie spreek is het iets anders dan een cursus mindfulness. Religie heeft voor mij altijd te 

maken met verbinding in de samenleving. Verbinding met als doel niet alleen een beter zelf, maar een 

betere wereld. 

Religie als positieve kracht heeft voor mij drie aspecten: luisterend naar elkaar en de grote verhalen; 

verbindend ... en profetisch in het uitkijken naar een rechtvaardige toekomst, met scherpe analyses en 

meer liefde.  

Meer dan ooit heeft onze samenleving religie nodig zou je kunnen concluderen. Maar de meeste 

mensen hebben, de traditionele instituten verlaten en daar zullen mensen zich ook niet meer aan 

verbinden. Toch schrijft Yvonne Zonderop in haar boek dat begin dit jaar verscheen ‘Religion is here to 

stay’! 



 

(Wies Houweling) 

Na een korte pauze met heerlijke snacks gemaakt door Mala gingen we weer ‘aan tafel’ maar nu een 

‘dialoogtafel’. O.l.v. Carola en de Amsterdamse vrouwengroep van de Raad van Levensbeschouwingen en 

Religies Amsterdam/ RLRA – gingen wij verder op het thema “Vrede en Verzoening”. Hoe kunnen wij ons 

verzoenen met sommige dingen uit ons verleden? Wat is verzoening? Hoe kunnen wij in harmonie en 

vrijheid samenleven? Wat betekent vrede voor jou? 

Morgana gaat binnenkort naar de “Parliament of the World’s Religions/PWR – 2018” in Toronto, Canada. 

Daar zal ze URI vertegenwoordigen en aan diverse activiteiten deelnemen. Een van de thema’s van PWR 

2018 is “Peace and Reconciliation” Daarom hebben wij als thema voor ons jubileum “Vrede en 

verzoening” gekozen. Tijdens de dialoogtafel sessie werd gevraagd aan iedereen een wens op te 

schrijven… voor vrede.  

Morgana zal deze wensen overbrengen in Toronto, net als de stukken van de Frith Cord gedoneerd door 

Frigga.  



 

(Iedereen aan de slag met verhalen vertellen en wensen opschrijven)  

Het was een bijzondere sessie waarin verhalen van verdriet – maar ook van vreugde - werden gedeeld. 

Ondanks alle tegenslagen verliezen mensen niet de hoop en optimisme dat liefde zal alles overstijgen.  

Zoals wij konden horen bij de vredesvlam 

 

  Wij wensen een leven in vrede en veiligheid! 

  Wij wensen een leven vol warmte en welzijn! 

  Wij wensen een leven met liefde en een lach! 

 

(URI Nederland wenst iedereen vrede en vreugde toe) 


