Raad van Kerken: Freedom Walk Leiden

Actief stilstaan bij compassie

Contact maken kan uitstekend via een wandeltocht. Komende
zaterdag loopt de route van de Freedom Walk Leiden dus van het Stationsplein naar het stadhuis. Vanaf
15.00 uur lopen de deelnemers naar
het hart van Leiden. Misschien opent
deze route 00k inderdaad harten. " We
willen iets moois laten zien. Hoe compassie of medemenselijkheid mensen
met verschillende geloven en achtergronden kan verbinden."
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Na de aanslag in Parijs op Charlie
Hebdo verleden jaar groeide de
behoefte om iets positiefs te laten
zien . In Leiden werd als reactie
hierop vanuit verschillen gelo-

ven en levensovertuigingen voor

de eerste keer een Freedom Walk
georganiseerd. Er liepen ongeveer
tweehonderd mensen mee . Er was
uitgegaan van een eenmalige actie,
maar is de situatie in de wereld
daama zoveel veranderd? Lex Ras
is medeorganisator en co.itactpersoon van deze Freedom Walk. "De
aanslagen gaan helaas door. We
willen niet alleen meeleven , maar
ook laten zien dat we tegen geweld
zijn. En dat dit breed gedragen
wordt door de verschillende religies
en denkrichtingen in Leiden; door
christenen, moslims, boeddhisten,
humanistisch verbond en anderen.
Compassie is de sleutel om het con
tact aan te gaan met de ander. En
contact maken kan uitstekend via
deze wandeltocht. "

Compassie is de sleutel om het contact aan te gaan met de ander (Foto:
pr).

Buitensluiten met de oplossing
Op het logo van de Freedom Walk
is een voetafdruk te zien die zogezegd zijn stempel drukt op de
de deelnemers uitgereikt. Er
aan
wereld( bol ), een duidelijke stap
staat 00k een vraag op, en je kunt
richting de streefdoelen van Free( ingevulde )
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in contact bent geweest. Dit als
je
de dialoog, het gesprek, de medeeen extra symbool van onderling
menselijkheid vergroot. Je leert
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"Stel vragen aan elkaar, leer elkaar
de grenzen . 'We betalen een hoge
prijs voor het niet samenwerken!" kennen. Daardoor hoor je het waarHij bedoelt dit 00k letterlijk. Het om van de dingen en dit draagt bij
sluiten van de grenzen gaat Europa aan inzicht en begrip. Ook ik krijg
astronomische bedragen kosten, vragen waarover ik na moet denken.
veel meer dan de opvang van de Ik word daardoor extra bewust dat
vluchtelingeiTzelf. "Het antwoorcT mijn doen en laten voor een groot
deel cultuurgebonden is. Compasis niet die, in jouw ogen,
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Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe lijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus - culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.
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