
 
Beste belangstellende, welkom bij: 
 
ʻKANSEN VOOR SAMEN WERKEN AAN DUURZAME TOEKOMSTʼ 
verzoening, vrijheid & vertrouwen 
  
DINSDAG 12 OKTOBER 2021, 14:00 - 17:00 UUR 
GROTE KERK APELDOORN 
- inloop vanaf 13:30 uur - 
 
Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. In verband met beperking van het aantal 
zitplaatsen verzoeken wij u om z.s.m. aanmelding via e-mail naar s.boon9@kpnplanet.nl *  
 
Het programma sluit aan op de bijeenkomst van 17 Oktober 2020, ʻ75 jaar Vrede & 
Vrijheid, 75 jaar Verenigde Natiesʼ. Mondiale uitdagingen, klimaatverandering, pandemie, 
armoede, ongelijkheid, conflicten, veiligheid, mensenrechten, democratie en rechtsstaat en 
de (inter)nationale- regionale- en stedelijke aanpak daarvan staan nu centraal. 
 
Gastsprekers zullen daartoe een aantal themaʼs met ons bespreken:  
 
VN Agenda 2030, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGʼs) - Veilige, weerbare steden -  
Klimaatverandering, geopolitiek en conflicten - Vrede, verzoening, internationale 
samenwerking en toekomst - Klimaatverandering, energietransitie - Klimaatverandering, 
armoede, ongelijkheid, voldoende voedzaam, veilig voedsel, groene, gezonde steden - 
Route Parijs 2015 - Glasgow 2021, vooruitblik op de VN-klimaattop van 1-12 November 
2021.  
 
Gastsprekers: Mevr. S. (Sandra) Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen, Ministerie van Buitenlandse Zaken - Dhr. A.J.M. (Ton) Heerts, 
burgemeester Apeldoorn - Dhr. B. (Ben) Bekkering, vice-admiraal b.d. - Dhr. A.W. (André) 
Schram, emeritus hoogleraar UVA, Stichting Dialoog Nederland - Japan - Indonesië - Dhr. 
L. (Leo) Meyer, Klimaatwetenschapper, ClimateContact-Consultancy, Plan Bureau voor de 
Leefomgeving en VN Klimaatpannel (projectleider IPCC-rapport) - Oxfam Novib**,grootste 
internationale organisatie tegen armoede - Dhr. W. (Werner) Schouten, Toekomstmaker, 
voorzitter Jonge Klimaatbeweging en Dhr. P. (Peter) Drenth, Gedeputeerde, namens het 
College van Gedeputeerde Staten, Provincie Gelderland.  
     
Met muziek wordt de internationale context, worden verleden, heden en toekomst 
gesymboliseerd. Het Deshima Trio verzorgt deze muzikale bijdrage.   
 
*   In verband met de huidige Corona maatregelen is aanmelding verplicht en 1.5 meter 
afstand basisrregel. Actuele overheidsmaatregelen en protocol van de Grote Kerk zijn 
leidend. Zo nodig wordt voorzien in bijwonen van de bijeenkomst via livestream. 
** Onder voorbehoud  
 
Organisatie: Gelre Association International in samenwerking met Grote Kerk Apeldoorn.  
 
 
Met vriendelijke groet,        Met dank aan:    
 
Simon Boon 
Voorzitter   
 
 


