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 ONENESS IN DIVERSITY – ‘Walk of Hope’ 
(EENHEID IN VERSCHEIDENHEID)            Maart 2017 | 17:30-21:30 
SAVE THE DATE 
 
Op dinsdag 28 maart zal een speciale muzikale en spirituele interreligieuze avond 
plaatsvinden in Theater De Vaillant rond het thema ‘ONENESS IN DIVERSITY’ (‘EENHEID 
IN VERSCHEIDENHEID’). 
Deze avond zal gezamenlijk worden georganiseerd door MOC Schilderswijk, de WALK OF 
HOPE en Theater De Vaillant; gastspreker van deze avond zal zijn Sri M, organisator van 
de WALK OF HOPE, sociaal hervormer, vredesactivist, spiritueel leider en oprichter van 
de Manav Ekta Mission (Lit. Human Oneness Mission). 
Andere gastsprekers zullen zijn: Sheikh Mahmood Khan, vertegenwoordiger van de 
Sheikh Maheboob Khan Stichting and Dr. Ad Van der Helm, Voorzitter van de Haagse 
Gemeenschap van Kerken. De avond zal beginnen met een maaltijd, gevolgd door een 
muzikaal programma en gesprekken en zal eindigen met een debat. 
 
Deze avond maakt deel uit van de Walk of Hope, waarin op 30 maart 2017, duizend 
studenten zullen lopen door Den Haag voor de Oneness of Humanity.  
Deze tocht heeft tot doel de boodschap van geweldloosheid, interreligieuze en 
interculturele vrede en harmonie over te brengen en te benadrukken dat wat ons 
verbindt als mensheid belangrijker is dan wat ons verdeelt; en dat wederzijds begrip en 
dialoog leiden tot meer tolerantie zodat het welzijn van anderen net zo belangrijk is als 
dat van onszelf.   
 
U bent van harte welkom om deel te nemen en deze bijeenkomst tot een succesvol 
forum voor open en oprechte uitwisseling te maken. 
Reserveer uw plaats voor ‘Oneness in Diversity’ in theater De Vaillant op 28 maart via de 
website www.devaillant.nl. 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Marie-Anne Van Erp     Director MOC Schilderswijk                               
               
Yousser Chaâbane Lejmi   Coordinator Walk of Hope Europe             
      
Harrie van de Louw         Director theater De Vaillant 
 
 
 

http://www.devaillant.nl/


 

 
 
           
ONENESS IN DIVERSITY– ‘Walk of Hope’                  | 28 March 2017 | 17:30-21:30 
SAVE THE DATE 
  
On Tuesday 28 March, a special musical and spiritual Inter-faith evening will take place 
at theatre De Vaillant around the theme ’ONENESS IN DIVERSITY’. 
Jointly organized by MOC Schilderswijk, The Walk of Hope and Theater De Vaillant, the 
event will be attended by guest speaker Sri M, initiator of the Walk of Hope, social 
reformer, peace activist, spiritual leader and founder of Manav Ekta Mission (Lit. Human 
Oneness Mission). Other guest speakers will be: Sheikh Mahmood Khan, representative 
of the Sheikh Maheboob Khan Foundation and Dr. Ad Van der Helm, Chairman Hague 
Community of Churches. The evening will start with a dinner, followed by musical 
programs and talks, and will conclude with a debate. 
  
This event is part of the Walk of Hope, in which, on 30 March 2017, one thousand 
students will walk for the Oneness of Humanity in the City of The Hague. The walk aims 
at spreading the message of non-violence, interfaith and inter-cultural peace and 
harmony and at promoting the idea that what unifies us as mankind is more 
fundamental than what separates us and that mutual understanding and dialogue lead 
to greater tolerance, gradually considering the well-being of others as our own. 
  
You are most welcome to participate and to help us make this gathering a successful 
forum for frank and sincere exchanges.  Reserve your free seat for ‘Oneness in Diversity’ 
in theater De Vaillant on 28th March through the website www.devaillant.nl. 
 
Sincerely,  
 
 
Marie-Anne Van Erp     Director MOC Schilderswijk                               
               
Yousser Chaâbane Lejmi   Coordinator Walk of Hope Europe             
      
Harrie van de Louw         Director theater De Vaillant 
 
 


