
Een week van ontmoeting, bezinning en ontspanning 

Zondag 16 oktober tot en met 23 oktober staat in het teken van de ‘Week met de Nieuwe Tilburgers’. 

In deze week wordt op verschillende locaties in onze stad extra aandacht besteed aan vluchtelingen. 

De ontmoeting en dialoog met onze burgers die met veranderingen worden geconfronteerd staat 

daarin centraal. Meer dan tien organisaties hebben zich ingezet om een mooi, spraakmakend en 

gevarieerd programma neer te zetten.  Kijk ook op weekvandevluchteling.blogspot.nl  

Programma 

zondag 16 oktober 

10.30 Viering met Syrische vluchtelingen die in het Arabisch lezingen verzorgen. Na afloop dialooggesprek met deze nieuwe Tilburgers. 

Locatie Maria Kerk. 

14.30 Themamiddag met diverse lezingen: Hoe aard je in een ander land? Locatie Klooster Heilig Hart Notre Dame. 

dinsdag 18 oktober 

18.00 uur Heilige mis voor en door vluchtelingen Heuvelse kerk. 

19.30 uur Lezing Afghaanse schrijver Zahed Nurin over zijn boek Bitterzoete thee en voordracht gedicht in het Farsi door Aziza Enayat. 

VerHalenHuis Ronde Tafelhuis Bibliotheek Wagnerplein.  

20.00 uur Lezing Nederland door de ogen van een vluchtelingenkind door medewerker Vluchtelingenwerk, Mette Buiting. Locatie Petrus en 

Pauluskerk. 

20.00 uur Open avond bij de PvdA om te praten met raadsleden over de vluchtelingenproblematiek en rondleiding. Locatie Stadhuis, 

ontmoetingsruimte. 

woensdag 19 oktober 

10.00 uur Themaviering over vluchtelingen. Locatie Broekhovense kerk. 

donderdag 20 oktober 

19.30 uur Filmvertoning The Paperclip met nagesprek. Liberaal Joodse gemeenschap. Locatie Ronde Tafelhuis 

19.30 uur Wereldse Ontmoeting Eritrea.  Kom luisteren en praat met Tilburgse Eritreeërs. Wereldpodium ism. Fontys Hogescholen en 

Bibliotheek Midden Brabant.  Locatie Kennismakerij. 

vrijdag 21 oktober 

Informatiebijeenkomst voor het College door werkgroep Kind in azc. Georganiseerd door Unicef.   

20.00 uur Muze-Koor: muziek theatervoorstelling over vluchtelingen met nazit. 20.00 uur. Ekklesia ism. Protestantse gemeente Locatie 

Opstandingskerk. 

zaterdag 22 oktober 

11.00 uur en 13.00 uur Hatha yoga workshop met lunch aangeboden door Stichting Hindoegemeenschap Tilburg Locatie: Het Ronde 

Tafelhuis. 

zondag 23 oktober 

9.30 uur Themaviering Samen wonen, samen leven in een tolerante stad. Locatie Opstandingskerk.  

11.45 uur themaviering vluchteling en gastvrijheid door Ekklesia. Locatie Opstandingskerk 

10.30 uur Viering Groot en Klein samen met Syrische jongeren. Locatie Ronde Tafelhuis.    
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