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Family Gathering op zondag 
Elke zondag (behalve als er een nationale bijeenkomst is) is er “FamilyGathering” in Utrecht 
en Amsterdam. In Amsterdam gebeurt dit op het adres Argonautenstraat 1 en in Utrecht bij 
toerbeurt bij een aantal families. Gemiddeld zijn er 26 deelnemers in Amsterdam en 14 in 
Utrecht. Verder komen er op zondag enkele families samen in Nijmegen en Bergen aan Zee. 
 
In 2018 waren er  2 nationale bijeenkomsten in sociaal-cultureel centrum “De Boogh”, de zg. 
FWU-Open dagen in Utrecht en 1 in Nijmegen in het kader van een Vredeswandeling. 
Gemiddeld waren er ongeveer 60 deelnemers per keer. In 2019 waren dat er 2 in Utrecht.     
 
Bijzondere vieringen 
In ons centrum op het adres Argonautenstraat 1 hebben in 2018 en 2019 bijzondere 
vieringen plaatsgevonden, die jaarlijks terugkeren, georganiseerd samen met de 
Verenigingskerk, die gewijd zijn aan bepaalde aspecten van Universele Waarden of 
bijzondere herdenkingen, zoals bijvoorbeeld “De Dag van God”, “De Dag van Ouders”, “De 
Dag der Dingen” en “De Dag van Kinderen”. 
Tot onze jaarlijks terugkerende activiteit behoort ook het organiseren van een Kerstdiner in 
ons centrum in Amsterdam.     
 
Studiebijeenkomsten over Familiewaarden 
Zowel in de lezingen op woensdagavond als de bijna elke week gehouden 
zaterdagmiddaglezingen zijn de thema’s behandeld, zoals die in het beleidsplan zijn 
genoemd.  De thema’s worden in een cyclus van ongeveer een half jaar herhaald. De 
lezingen worden grotendeels verzorgd door Hans Campman, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van powerpoint.  
 
In 2018 heeft de Stichting FWU, samen met de Stichting UPF een conferentie in Nederland 
ondersteund over “Peace Principles” voor deelnemers uit Europa. Lezingen over 
Familiewaarden waren een onderdeel van de lezingen over vredesbeginselen. In 2019 zijn er 
twee van deze conferenties geweest, namelijk in mei en september van dit jaar.   
 
Samenwerking met UPF, VFW en verwante organisaties 
De Familiefederatie heeft ook in 2018 en 2019 nauw samengewerkt met de Universal Peace 
Federation (UPF) en Vrouwenfederatie voor Wereldvrede (VFW) in Nederland bij de 
tweemaandelijkse bijeenkomsten en de vieringen van de VN Dag van het Gezin, De VN Dag 
van de Vrede en de VN Dag van de Mensenrechten.   
 
Verder heeft de FWU  samengewerkt met de interlevensbeschouwelijke manifestatie van de 
uiteenlopende bewegingen in Amsterdam onder de titel  “Samen Een Amsterdam ”.  Op 17 
juni 2018 was er een manifestatie in het Vondelpark en op 22 september  2019 een 
Vredeswandeling van het Vondelpark naar het Gasthuis (Arie Biemondstraat 103), 
kerkgebouw van “Heilig Vuur West”.  Voor nadere informatie over de gezamenlijke 
projecten met UPF, verwijzen we naar  de verslagen van UPF NL over deze jaren.  



 
Vredeszegeningen 
Een belangrijk project van de FWU zijn de Vredeszegeningen voor echtparen, waarbij 
huwelijk, gezin en familie via een ceremonie worden opgedragen aan God en Wereldvrede, 
waarbij deelnemers beloven zich in te zetten voor het ideaal van Leven voor het Welzijn van 
de medemens. Twee bijeenkomsten zijn hiervoor gehouden in Nederland op  9 september 
2018 in Utrecht en 9 februari 2019 in Amsterdam.  
 
Koorproject 
In 2018 is ook een koorproject gestart, waarbij met name een cantate is ingestudeerd, die 
Hans Campman heeft gecomponeerd voor een belangrijke viering van onze beweging in 
Korea eind augustus van dat jaar.  
 
Projecten in het buitenland 
Vertegenwoordigers van FWU Nederland hebben enkele bijeenkomsten in het buitenland 
bezocht zoals de jaarlijkse vergaderingen van FWU Europa (2018 en 2019) en in 2018 het 
World Congress of Families in Boedapest en een herdenkingsrally in Berlijn (i.v.m. de val 
destijds van de Berlijnse muur).  
 
28 – 29 april 2018 heeft de FWU het “Peace starts with me” festival in Wenen ondersteund 
met deelnemers uit heel Europa.  Rondom het festival  was er tevens een UPF congres met 
als titel “Toward Interdependence  and Mutual Prosperity: The Role of Religious Leaders and 
Parliamentarians”.  Een grote delegatie uit Nederland heeft deze grote bijeenkomst bezocht, 
inclusief enkele VIP’s uit ons land.  
 
25-28 oktober 2019 is een grote delegatie vanuit Nederland naar het “Peace starts with 
me”festival in Albanië geweest, waar tevens een South East Europe Peace Summit werd 
gehouden door UPF en een Zegeninsfestival (FWU).     
 
Project in Albanië 
Verder ondersteunt FWU Nederland onze zusterorganisatie in de stad Durres in Albanië, 
waar veel belangstelling is voor onze lezingen over de wereldwijde visie van FWU en onze 
zegeningsbijeenkomsten. Een delegatie van FWU Nederland is daar in het voorjaar van 2018 
op bezoek geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


