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Voorwoord  

 

 

Beste sympathisant,  

 

“Bedankt voor al dat jullie organiseren, jullie organisatie is een zeer waardevolle toevoeging aan onze 

samenleving.” Dit was het bericht van een vrijwilliger die zojuist geholpen had bij het kerstdiner voor 

mensen zonder papieren die verblijven in een parkeergarage in Amsterdam Zuid-Oost; een kerstfeest 

voor de mensen die er volgens velen niet mogen zijn. Gebaseerd op de vriendschap van Sant’Egidio 

met deze groep van 60 mannen en jongeren kregen vrijwilligers de kans om hun nabij te zijn, om een 

mooie middag met elkaar te beleven, om hun te laten zien dat ze er toe doen.  

 

De kerstfeesten van Sant’Egidio die jaar in jaar uit groeien - meer feesten, meer vrijwilligers, meer 

gasten – zijn een weerspiegeling van de groei van de activiteiten en de impact van de vriendschap met 

de armen. In het verslag dat voor u ligt vindt u in kort bestek een overzicht van de inzet van vele 

vrijwilligers die met enthousiasme hun tijd en energie hebben gegeven om het weefsel van vriendschap 

en onderlinge zorg in hun stad te laten groeien.  

 

Ook in 2019 is Sant’Egidio gegroeid. In Deventer en in Roosendaal is een School van Vrede gestart, in 

Apeldoorn is een generatietuin aangelegd bij de kledingbank en in Utrecht is een nieuwe groep gestart 

met wekelijks bezoek aan ouderen in een woonzorgcentrum. Daarnaast nam opnieuw het aantal 

mensen toe dat een beroep doet op de kledingbank en de Franciscustafels, zowel in Apeldoorn als in 

Amsterdam. 

 

Op het moment van schrijven wordt onze wereld gekenmerkt door de corona-pandemie. De 

gezondheidsproblemen, de onzekerheid en de ontwrichting die het virus met zich meebrengt voor de 

samenleving, trekken een extra zware wissel op de mensen die al kwetsbaar waren: kinderen, ouderen, 

dak- en thuislozen, mensen zonder (vast) werk en zonder papieren. Velen hebben hierdoor de stap 

gezet om zich voor anderen in hun wijk in te zetten.  

 

Sant’Egidio juicht deze ontwikkeling toe en hoopt dat deze inzet blijvend zal zijn. Wereldwijd spant 

Sant’Egidio zich in voor een verandering in de manier waarop mensen omgaan met de kwetsbaren in 

onze samenleving en met de kwetsbare aarde waarop wij leven. Dit doen wij door te werken aan een 

verdere groei, in de breedte en de diepte, om meer en meer plaatsen van inspiratie, kracht en hoop te 

worden en de barmhartigheid gestalte te geven. Wij danken ieder die Sant’Egidio een warm hart 

toedraagt en financieel ondersteunt.  

 

 

 

 

Hilde Kieboom, 

Voorzitter Sant’Egidio in de Lage Landen



 

I. GEBED 

A. HONGER NAAR TROOST EN INSPIRATIE 

 

 

 

 

Zodra de deur van de Mozes en Aäronkerk opengaat, vragen voorbijgangers of ze even binnen mogen kijken. 

De iconische kerk op de hoek van het Waterlooplein beantwoordt sinds 2014 aan vele behoeften: 

nieuwsgierigheid, culturele interesse, inspiratie, stilte, gebed en gemeenschap. De kerkopeningen, 

inloopconcerten en tentoonstellingen trokken in het voorjaar en de zomer ruim 7000 bezoekers.  

 

 

Daarnaast vormen het avondgebed op dinsdag en vrijdag en de eucharistie op zondag voor veel mensen een 

vast baken. Dit geldt niet alleen voor de vrijwilligers en mensen die geïnspireerd zijn de door de rijke katholieke 

liturgie, maar ook voor de mensen met wie we 

vriendschap gesloten hebben op straat, voor 

ouderen en migranten. Zij voelen zich welkom, 

getroost, gehoord en gezien. Sant’Egidio wil hun 

nabij zijn zoals paus Franciscus dat keer op keer 

benadrukt en voordoet: de armen staan in het 

centrum van de aandacht van de kerk. Deze 

keuze voor de armen kwam in het bijzonder tot 

uitdrukking bij de diakenwijding van Colm Dekker 

op 7 april. Hij is gevraagd om vanuit de 

spiritualiteit van Sant’Egidio stadsdiaken te zijn in 

Amsterdam en de inzet voor de armen ook in de 

parochies een nieuwe impuls te geven. 

 

 

 

Op 17 januari, de dag van het Jodendom, organiseerde Sant’Egidio een avond over ‘Bidden in de joodse en 

christelijke traditie‘ met medewerking van rabbijn Binyomin Jacobs en abt Ad Lenglet. De rabbijn zei: “Het 

gebed als verbinding zoeken met de Eeuwige is een leerproces van jaren.” De samenleving heeft een 

levenshouding nodig met respect voor de Eeuwige en diens aanwezigheid in mensen en waardering voor de 

diverse vormen van geloof die God ons geeft. Volgens de abt is het gebed het antwoord op een ervaren liefde 
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van God. Wij weten niet hoe we moeten bidden, maar de heilige Geest bidt in ons. Op de vraag of bidden zin 

heeft, antwoordde de abt dat wij op een andere manier verhoord worden dan wij verwachten, wat wij meestal 

pas achteraf herkennen. 

Van 6 maart tot 22 april was er op veertien plaatsen in het centrum van 

Amsterdam een tentoonstelling gebaseerd op de Kruisweg, getiteld ‘Art Stations 

of the Cross’. In de Mozes en Aäronkerk stond Statie 10 ‘Jezus wordt beroofd 

van zijn kleren’, een indrukwekkend werk van kunstenaar Masha Trebukova. 

Door tijdschriften en kranten te beschilderen met geweldsscenes en te 

verwerken in een columbarium, laat zij zien dat zij niet langer weg wil kijken van 

geweld, maar het wil laten zien en zo vecht tegen onverschilligheid. De kerk was 

gedurende de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen, vrijwel iedere 

middag geopend om de vele bezoekers te ontvangen.  

Op Goede Vrijdag liep de Gemeenschap van Sant’Egidio de Kruisweg in het 

centrum van Amsterdam, langs diverse artstations en herdenkingsplekken zoals 

het Auschwitzmonument. De route eindigde in de Mozes en Aäronkerk. 

 

 

Op 30 januari nam de Gemeenschap van Sant’Egidio met een gebed deel aan de doorlopende kerkdienst van 

het kerkasiel voor de Armeense familie Tamrazyan in Den Haag. Maandenlang werd er gebeden in buurt- en 

kerkhuis Bethel, om aandacht te vragen voor de vierhonderd kinderen in Nederland die hier zijn geworteld, 

maar die desondanks niet vielen onder het kinderpardon en dreigden te worden ‘terug’gestuurd naar het land 

van herkomst van hun ouders. Het Armeense gezin verbleef in de Bethelkerk; voor hen bood het kerkasiel 

bescherming tegen uitzetting. Het gezin is Armenië om politieke redenen ontvlucht. De Gemeenschap van 

Sant’Egidio gelooft dat bidden het eerste is dat we kunnen doen voor mensen die in de knel zitten. 

 

 

In de Goede Week werd in  Apeldoorn de jaarlijkse 

oecumenische herdenking van de martelaren 

gehouden. Rond Allerzielen was er een speciale 

viering voor de dak- en thuislozen om hun overleden 

vrienden en familie te gedenken. In hetzelfde 

weekend werden in de Mozes en Aäronkerk tijdens 

de jaarlijkse oecumenische herdenking de 

vluchtelingen herdacht die omkwamen op weg naar 

Europa.  

 

 

 

 

  

 

Enkele getallen 

 

Bezoekers kerkdiensten:  

Amsterdam:  3.300 

Overige steden:  1.500 

Groepsbezoek kerk:  200 

Kerkopenstelling: 1.500 

Concerten:  2.100 

Tentoonstellingen:  3.700 
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II. ARMEN 

A. VRIENDSCHAP TEGEN ONVERSCHILLIGHEID 

 

 
 

Het aantal dak- en thuislozen in onze steden neemt toe. Dat is ook zichtbaar geworden in het straatbeeld: 

mannen en vrouwen die geen plek hebben om naartoe te gaan, en die vaak worden gedoogd, maar ook 

regelmatig worden weggestuurd, omdat ze tot last zouden zijn. Ze ervaren veel onverschilligheid en missen 

persoonlijke contacten. De vriendschap met de dak- en thuislozen - de vrienden van de straat, zoals we ze bij 

Sant’Egidio noemen - laat zien dat zij mensen zijn zoals wijzelf, die ons veel te bieden hebben.  

 

 

Het daklozenrestaurant, de Franciscustafel, is onze bekendste activiteit en trekt vele vrijwilligers aan. Zij 

komen met het idee om iets goeds te doen voor een ander. Daarbij ontdekken zij al snel dat Sant’Egidio geen 

hulpverleners genereert, maar vrienden. Datzelfde geldt voor de veelal jonge vrijwilligers die wekelijks de straat 

op gaan met pakketjes brood. In de ontmoeting met de vrienden van de straat ervaren ze herkenning en 

wederzijdsheid. Het luisteren naar elkaar geeft, ondanks de verhalen over de moeilijke omstandigheden waarin 

geleefd wordt, veel vreugde.   

De vriendschap met de dak- en thuislozen 

doordrenkt het leven van Sant’Egidio op vele 

manieren en vele momenten. Wanneer de 

Gemeenschap iets te vieren heeft, doet ze dat 

uiteraard met al haar vrienden, dus ook met 

hen. Zo werden ze uitdrukkelijk uitgenodigd bij 

de viering van de 51e verjaardag van 

Sant’Egidio, waar velen gehoor aan gaven, 

waardoor het een waar volksfeest geworden is. 

 

 

In 2019 werd de Franciscustafel in Apeldoorn, 

die al vele jaren wekelijks dak- en thuislozen 

ontvangt, genomineerd voor de Ariënsprijs voor 

diaconie van het Aartsbisdom Utrecht. In 

Apeldoorn is ook een kledingbank die is uitgegroeid tot een vast baken en ontmoetingsplek in de wijk. Samen 

met het naaiatelier is het een belangrijk gegeven voor vele families die zich er gezien en gehoord voelen. In 

de kledingbank wordt wekelijks intensief gewerkt door veertig vrijwilligers en leerlingen die er hun 

maatschappelijke stage doen.  
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Een belangrijke groep vrienden op straat vormen in 

Apeldoorn meer dan 100 zwerfjongeren. Zij zijn in het 

straatbeeld onzichtbaar, omdat zij veelal zwerven tussen 

het logeerbed van de een en de slaapbank van de ander. 

Voor hen wordt iedere maand een maaltijd 

georganiseerd, waarbij de jongeren zelf koken en 

gezamenlijk deze maaltijd gebruiken in de huiselijke 

sfeer van inloophuis De Herberg. Dit is een zeer 

belangrijke activiteit, waar zij met grote trouw naar toe 

komen. Op deze plek voelen ze zich gezien en 

gewaardeerd. 

 

De benedictijner monniken van Egmond hebben in 2019 

voor de derde keer hun agenda en hun abdij geopend 

om vijftig vrienden van de straat een heerlijke dag te 

bezorgen: rust, groen, tijd voor een goed gesprek, 

heerlijk eten en voor wie dat wilde een gebed in de 

schitterende abdijkerk.  

 

 

Het kerstdiner is het hoogtepunt van het jaar waarbij vele nieuwe vrijwilligers zich inzetten als gastvrouwen en 

gastheren, maar tegelijk ook zelf vriendelijk ontvangen worden door de vrienden van de straat die al jaren 

komen. Datzelfde geldt voor andere momenten. Een vrijwilliger van de Franciscustafel vertelde hoe hij door 

een van de vrienden van de straat welkom geheten werd in de stad waar hij net was komen wonen.  

 

“Ik werk hier sinds kort. Ik ken de stad nog nauwelijks en ken ook nog niet veel collega’s. 

Toen ik in de pauze een straatje om ging, kwam ik een van de vrienden van de straat 

tegen. We hadden een leuk gesprek en hierdoor voelde ik me meteen wat meer thuis.” 

Evert, nieuwe vrijwilliger 

 

In de grote steden is voor steeds meer mensen ook in de winter geen of zeer gebrekkige opvang. Honderden 

mannen en vrouwen leven om heel verschillende redenen op straat, van zogenaamde ‘zelfredzame mensen’ 

die door tegenslag hun huis kwijtraakten en mensen die al jaren buiten leven, tot vluchtelingen en migranten 

die geen recht hebben op opvang, maar ook geen mogelijkheden zien om elders naartoe te gaan. Daarom 

nodigden de Gemeenschap van Sant’Egidio, Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, de Raad van Kerken 

Amsterdam en stadsdiaken Colm Dekker alle kerken in Amsterdam uit om van Kerstmis tot aan het einde van 

de Week van gebed voor de eenheid (26 januari 2020) in iedere viering of kerkdienst te bidden voor mensen 

die geen onderdak hebben. Hieraan werd door vele kerken gehoor gegeven. 

 

  

 

Enkele getallen 

 

Maaltijden Franciscustafel:  5500 

Maaltijdpakketten op straat:  3000 

Maaltijden met zwerfjongeren: 200 

Gasten Kledingbank: 6000 
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B. OP ZOEK NAAR PERSPECTIEF  

 

 
 

Het leven voor migranten is niet eenvoudig, zeker niet in de eerste periode waarin ze hun weg proberen te 

vinden in een nieuw land en een nieuwe cultuur. Degenen die gekomen zijn om te blijven doen hun best om 

de taal te leren, de gewoontes van de Nederlanders te begrijpen en door studie of werk een bijdrage aan de 

samenleving te leveren. Sant’Egidio verwelkomt sinds jaren vele migranten in haar midden. Dat waren 

allereerst vluchtelingen uit het Midden-Oosten, met name Syrië. De meesten van hen hebben inmiddels een 

verblijfsvergunning. De vriendschap in de Gemeenschap biedt hun een natuurlijk verband waarin zij, net als 

ieder ander, hulp en advies ontvangen en geven. Sant’Egidio is voor hen een nieuwe familie. In de kledingbank 

in Apeldoorn is een naaiatelier, waar vrouwen uit Irak en Syrië de kleding verstellen van gasten van de 

kledingbank. Ook mensen uit de wijk weten de weg naar het naaiatelier steeds beter te vinden voor eenvoudig 

verstelwerk. 

 

Ook migranten die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, proberen zich zo goed mogelijk te redden. 

Sommigen slagen erin een plek te vinden om te wonen en werken, bijvoorbeeld als schoonmaker. Daarmee 

helpen zij niet alleen zichzelf, maar houden zij ook vele Nederlandse bedrijven en gezinnen draaiend. Niemand 

weet precies hoeveel mensen in deze omstandigheden leven. Daarnaast zijn er vele mensen die er al jaren 

niet in slagen om perspectief te vinden op een betere 

toekomst. Sommigen kiezen ervoor om zo 

onzichtbaar mogelijk te zijn, anderen manifesteren 

zich als groep in de hoop meer hulp te krijgen. In 

Amsterdam heeft Sant’Egidio ervoor gekozen om hun 

nabij te zijn en te blijven in volhardende hoop op een 

betere toekomst, hoe en waar dan ook. De aandacht 

voor hun situatie en een wekelijkse portie warme soep 

zijn telkens zeer welkom en doen zelfs in de meest 

onherbergzame omstandigheden kiemen van 

vriendschap ontstaan.  

 

Op de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen 

hebben jongeren van Sant’Egidio een toernooi georganiseerd om samen met de vluchtelingen te voetballen. 

De veelal jonge ongedocumenteerde vluchtelingen die geen onderdak en weinig vooruitzichten op een betere 

toekomst hebben, waren erg blij met het aanbod en 45 van hen kwamen naar de sporthal. 
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“Als ik speel, hoef ik even niet aan 

mijn problemen te denken.” 
Mo, vluchteling uit Gambia 

 

Met groot enthousiasme werden er 

potjes van tien minuten gespeeld. 

De jongeren traden zelf op als 

scheidsrechter. Sportschoenen 

werden gedeeld en na afloop was er 

- niet onbelangrijk voor wie geen 

huis heeft - een heerlijk warme 

douche. 

 

Ook op internationaal vlak zet 

Sant’Egidio zich in voor vluchtelingen, onder andere via de Humanitaire Corridors. Deze Humanitaire 

Corridors, een initiatief dat gerealiseerd werd samen met het maatschappelijk middenveld en de Italiaanse 

regering, hebben in Europa de UNHCR Nansen Award voor Vluchtelingen 2019 gewonnen. De Humanitaire 

Corridors, georganiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio, de Federatie van Evangelische Kerken in 

Italië en de Waldenser Tafel en Caritas van de Italiaanse bisschoppenconferentie, ontvingen de prijs voor het 

bieden van veilige toegang aan duizenden vluchtelingen en mensen die in nood verkeren, om hen te 

beschermen en hen in staat te stellen te bouwen aan een betere toekomst in Italië. Sant’Egidio heeft ook het 

voorstel gedaan voor een Europese Humanitaire Corridor.  

 

Op Lesbos bevonden zich in de zomer van 2019 meer dan 12.000 vluchtelingen in erbarmelijke 

omstandigheden, terwijl het officiële kamp Moria gebouwd is voor zo'n 3.000 personen. Veel vrijwilligers van 

Sant'Egidio brachten een deel van hun zomer door in het kamp om maaltijden uit te delen, taalles te geven en 

activiteiten voor kinderen te organiseren en hun situatie op deze manier te verlichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enkele getallen 

 

Koppen soep: 900 

Statushouders betrokken bij Sant’Egidio: 120 

van wie vrijwilliger: 45 

 

Vluchtelingen naar Europa gekomen via  

de Humanitaire Corridors:  3000 
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C. OUDEREN TELLEN MEE 

De eenzaamheid in onze samenleving is groot, met name bij ouderen. Dit heeft niet alleen te maken met een 

gebrek aan contact, maar ook met het gevoel voor niemand van betekenis te zijn. Voor Sant’Egidio zijn de 

ouderen heel belangrijk. Overal waar de Gemeenschap samenkomt brengen vrijwilligers veel tijd door met 

ouderen en zijn ook veel ouderen zelf actief betrokken.  

Wekelijks bezoeken wij ouderen in de wijk en in woonzorgcentra om samen een kopje koffie te drinken. Dat is 

een vreugde voor hen en voor degenen die hen bezoeken. Daarbij horen ook de jongeren, die genieten van 

de liefdevolle aandacht en de tijd die de ouderen wel voor hen hebben en vele anderen niet. Zij voelen zich 

gezien en gewaardeerd. Sant’Egidio heeft vrijwilligers van alle leeftijden: van 0 tot 100. 

 

 

In 2019 zijn er verschillende activiteiten 

georganiseerd voor en door jongeren en 

ouderen samen: tekenen en knutselen en 

samen spelletjes doen. Ouderen die 

kinderen leren hoe ze moeten sjoelen. 

Samen pannenkoeken eten op het 

traditionele katholieke feest ‘Maria 

Lichtmis’ en een rondvaart door de 

grachten. De vriendschap leidt ook tot 

kleine uitstapjes die grote betekenis 

kunnen hebben: van even samen een 

rondje lopen of een boodschap doen tot 

het bezoeken van het graf van een 

familielid op een speciale dag. 

 

 

In de kledingbank in Apeldoorn is er een 

wekelijkse koffieontmoeting voor ouderen uit de wijk. Zij kunnen er bijpraten, maar zich ook nuttig maken door 

kaarten te maken voor de bezoekgroepen van de parochie.  
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In Utrecht is in 2019 een nieuwe groep begonnen met bezoek aan ouderen in een woonzorgcentrum. Wekelijks 

gezamenlijk een kopje koffie drinken, ervaringen uitwisselen en een spelletje met de kinderen die 

meegekomen zijn verandert de sfeer op de afdeling. Niet alleen de vrijwilligers, maar ook de bewoners zelf 

ontdekken hoe fijn het is om naar elkaar om te kijken. Bij het kerstfeest hadden zij zelf een cadeau geregeld 

als dank voor de verandering in hun leven. 

In Roosendaal worden ouderen in de wijk regelmatig thuis bezocht. Hierbij is een vaste groep vrijwilligers 

betrokken, waaronder een groepje jongeren.  

 

Ouderen uit Amsterdam en uit Antwerpen hebben in 2019 samen vakantie gevierd in Westmalle. Zij genoten 

van een heerlijke plek in het groen, met goed verzorgd eten, gezellige uitstapjes, spellen, feestjes en vooral 

veel persoonlijke tijd en aandacht. De combinatie van ouderen met en zonder verstandelijke beperking gaf 

een bijzondere dynamiek aan de week. De ouderen spraken minder over hun klachten en toonden zorg voor 

de mensen met een beperking, terwijl de laatsten een grotere wereld leerden kennen: nieuwe mensen, nieuwe 

omgevingen en nieuwe spelletjes. De vriendschapsband tussen de ouderen en de vrijwilligers en tussen 

ouderen onderling is hierdoor verdiept en versterkt.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enkele getallen 

 

Ouderen die regelmatig bezoek krijgen: 

in de wijk: 40 

in woonzorgcentra: 80 

 

Vrijwilligers die helpen bij de ouderen:  

tot 20 jaar 15 

21-64 jaar 20 

65 tot 74 jaar:  10 

75 jaar en ouder:  5 
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D. KINDEREN EN JONGEREN WILLEN DROMEN 

 

 
 

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Dat is wat in het algemeen gezegd wordt, maar niet wat zij zelf 

ervaren. Veel jongeren gaan mede door social media gebukt onder hoge verwachtingen, keuzestress en de 

eis om perfect te zijn. Heel wat kinderen durven niet te dromen van een mooie toekomst voor zichzelf, omdat 

ze weinig reële rolmodellen in hun omgeving hebben. Kinderen en jongeren vinden bij Sant’Egidio een 

omgeving waarin ze vriendschap ontvangen, en waarin ze leren om te geloven in zichzelf en in hun betekenis 

voor anderen.  

 

 

Bij de School van Vrede werken de kinderen 

onder leiding van jongeren aan hun huiswerk en 

aan sociale vaardigheden. Ze leren over 

kinderen in andere landen en andere culturen 

en om geïnteresseerd te zijn in elkaar. Ze 

ontdekken hun talenten en hun mogelijkheden 

om een bijdrage te leveren aan elkaar en aan 

de samenleving. Alleen samen kunnen we een 

mooiere wereld maken. De jongeren die hen 

begeleiden leren al doende met de kinderen 

mee. Juist ook voor deze leeftijdscategorie is 

het essentieel om geliefd en nodig te zijn.  

 

 

In Apeldoorn is in 2019 bij de School van Vrede 

een generatietuin geopend. Kinderen uit de buurt kunnen hier tuinieren met ouderen uit de wijk en leren zo 

waar groente vandaan komt. De tuin heeft een gedeelte voor bloemen en bedden waar de kinderen hun eigen 

plekje krijgen. Daarnaast is er een gedeelte voor groente voor de maaltijdvoorziening voor dak- en thuislozen 

van Sant'Egidio.  

 

In Roosendaal heeft de School van Vrede twee vormen: bij zes kinderen uit migrantengezinnen ligt de nadruk 

op spel en aandacht in verband met de situatie thuis. Een andere groep van 17 kinderen, die veelal uit 

bijstandsgezinnen komen, wordt vooral huiswerkondersteuning gegeven in verband met achterstanden op 

school. In 2019 is ook in Deventer een nieuwe School van Vrede van start gegaan.   
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Sant’Egidio heeft programma’s voor jongeren van alle 

leeftijden: Friends (11-14 jaar), Youth for Peace  (15-24 

jaar) en Europeans for Peace (25-35 jaar). Zij hebben 

bijeenkomsten met elkaar als groep, plaatselijk en 

internationaal. Daarnaast zijn zij betrokken bij speciale 

activiteiten, zoals knutsel- en spelbijeenkomsten, een 

rondvaart voor ouderen en een voetbaltoernooi met 

vluchtelingen. Een aantal van hen helpt ook bij de reguliere 

activiteiten van Sant’Egidio met dak- en thuislozen, 

kinderen, ouderen en vluchtelingen.  

 

Sinds 2016 wordt het jongerenprogramma van de Stille 

Omgang bij Sant’Egidio gehouden. Zo’n hondervijftig 

jongeren verzamelen zich die avond in de kerk en het Huis 

van Sant’Egidio voor een inspirerend programma. In 2019 heeft Sant’Egidio een workshop verzorgd waarin 

een twintigtal jongeren in gesprek ging met drie vrienden van de straat. Zij vertelden openhartig over 

verslaving, dakloosheid en andere problemen die hun leven en hun kijk op het leven in de stad tekent. Zij 

wensten de jongeren toe dat zij geen genoegen nemen met de anonimiteit van de stad, maar dat zij zorg 

hebben voor elkaar. De jongeren waren onder de indruk en hadden liefst veel langer de tijd gehad om door te 

praten. 

 

Duizend jongeren uit zestien Europese landen, onder wie 

een groep Nederlandse jongeren, namen deel aan de 

ontmoeting ‘A Global Friendship to Live Together in Peace’ 

in Polen. Jongeren, studenten en scholieren, herdachten de 

verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de Shoah en 

de Porrajmos (de uitroeiing van Roma en Sinti). Het 

verenigde Europa is gebouwd op de herinnering aan 

Auschwitz. Die ongeëvenaarde tragedie blijft beslissend 

voor de opbouw van een democratisch, vredevol en inclusief 

Europa. Jongeren van Sant’Egidio die de beweging Youth 

for Peace vormen, zetten zich daarvoor in, niet alleen in 

woorden, maar vooral in daden:  

 

“Alleen wie het verleden niet kent, is gedoemd het te 

herhalen. Wij, jongeren van Global Friendship, kennen de 

verschrikkelijke geschiedenis van Europa op deze plek, en 

willen iedere dag bewerkers van vrede, peacemakers, zijn.” 

Appel van de Youth for Peace, juli 2019 

 

De volgende editie van Global Friendship zal plaatsvinden in 

Amsterdam in 2021. 

 

 

  

 

Enkele getallen 

 

Kinderen bij School van Vrede: 60 

 

Betrokken tieners: 10 

Actieve jongeren: 35  

 

Nederlandse deelnemers internationale 

bijeenkomst Global Friendship: 18 
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E. KERST VOOR IEDEREEN 

 

 
 

De kersttijd is een feestelijke periode waarin familie en vrienden bij elkaar op bezoek komen, mensen elkaar 

mooie cadeaus geven en extra aandacht besteden aan samen eten. Helaas kan niet iedereen meegenieten 

van deze bijzondere tijd. Voor mensen die geen familie (meer) hebben of niet bij hen kunnen zijn vanwege 

afstand of persoonlijke omstandigheden, is december vaak een zware periode. Zij voelen zich juist dan nog 

meer buitengesloten. Eenzaamheid, neerslachtigheid en gebruik van verslavende middelen om de pijn te 

verzachten komen in deze periode veel voor.  

 

Voor Sant’Egidio is Kerstmis het hoogtepunt van het jaar. De Gemeenschap viert in alle steden waar zij actief 

is kerstfeesten met al haar vrienden als een grote familie. De kerken en andere mooie plekken worden 

feestelijk aangekleed, er worden persoonlijke cadeaus voor iedereen voorbereid en vele extra vrijwilligers 

komen om te helpen. Kerstavond en eerste kerstdag zijn zo de tijd om ons niet in ons eigen huis terug te 

trekken, maar om met de grote familie van Sant’Egidio te vieren dat God naar de mensen toegekomen is om 

samen aan een wereld te bouwen waar vrede is voor iedereen. Een bonte stoet mensen komt elkaar deze 

dagen tegen: Oost-Europese arbeidsmigranten, ouderen met een verstandelijke beperking, studenten, 

kinderen uit kansarme wijken, gepensioneerden, veertigers, mensen met psychiatrische problemen, daklozen, 

Syrische families, Afrikanen, jongeren.  

 

Deelnemen aan de kerstfeesten van Sant’Egidio is tegelijkertijd voor honderden mensen meer en meer de 

manier geworden om een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin niemand buitengesloten wordt en 

een kans om mensen te ontmoeten die heel andere ervaringen hebben in het leven. De wereld gaat er voor 

ieder die deelneemt anders uitzien. Het leven krijgt meer diepte. Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren 

zo gestegen dat er extra kerstfeesten georganiseerd zijn om alle vrijwilligers de kans te geven om deel te 

nemen. Zo was er in 2019 voor het eerst een feest op twee afdelingen in de gevangenis en in een 

parkeergarage, waar mensen verblijven die niet de juiste verblijfspapieren en geen onderdak hebben. 

 

“Wat een geweldig feest hebben jullie georganiseerd. Chapeau! En wat heb ik een fantastische kans 

gekregen om mijn angst om niet goed met de vrienden om te kunnen gaan te overwinnen.” 

Jacqueline, vaste vrijwilliger 

 

In 2019 heeft Sant’Egidio voor de financiering van de kerstfeesten deelgenomen aan Giving Tuesday, een 

nieuwe manier van fondswerving die overgenomen is uit de VS. Sant’Egidio won € 1500 voor de ‘Meest 

aansprekende actie’. Met deze en andere acties via social media, internet, nieuwsbrieven en mond tot mond-

reclame zamelde de Gemeenschap geld, cadeaus en andere bijdragen in om de kerstfeesten mogelijk te 

maken.  
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Enkele getallen 

 

Kerstfeesten: 12 

Gasten:    700 

Vrijwilligers:  300 
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III. VREDE 
 

 
 

De jaren van vriendschap met ouderen, dak- en thuislozen, kinderen, jongeren, zieken, vluchtelingen en 

gevangenen overal in de wereld hebben ons geleerd dat Sant’Egidio een bijdrage kan leveren aan vrede in 

de wereld. Dit vraagt niet alleen om dialoog en vredesbemiddeling, maar vooral om de verspreiding van een 

cultuur van naastenliefde. Want het tegenovergestelde van vrede is niet oorlog, maar onverschilligheid. In de 

loop van haar geschiedenis zijn er diverse thema’s naar boven gekomen die Sant’Egidio aan het hart gaan en 

die zij onder de aandacht wil brengen. In 2019 is op verschillende manieren vorm gegeven aan deze bijdrage 

tot cultuursverandering. 

1. Roma en Sinti in Nederland 

 

Stichting O Lungo Drom verzorgde een tentoonstelling in 

de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam over de 

geschiedenis van Sinti en Roma in Nederland. O Lungo 

Drom (“De Lange Weg”, in het Romanes, de taal van de 

Roma en Sinti) beoogt in woord en beeld een indruk te 

geven van de tradities, de vervolging en allerhande 

voorbeelden uit het leven van Sinti en Roma, die tot op de 

dag van vandaag te maken hebben met vooroordelen en 

achterstelling. Een van de sprekers bij het drukbezochte 

openingssymposium was wethouder Touria Meliani. 

2. Lezing van mgr Audo uit Aleppo 

In februari bracht mgr. Audo, Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo, een 

bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. Hij sprak over 

liefdadigheid en hulp als enige weg naar hoop en meer openheid voor Syrië. 

Christenen zijn zich meer bewust geworden van de betekenis van hun 

aanwezigheid in het land en vinden nieuwe moed om moslims gelijkwaardig 

tegemoet te treden. Ook veel moslims hebben een ander beeld gekregen van de 

christenen, bijvoorbeeld wanneer zij door christelijke hulporganisaties geholpen 

werden. De toekomst van Syrië en van de christenen in het land hangen volgens 

de bisschop van Aleppo af van het antwoord dat de wereld geeft op de situatie in 

het geteisterde land. 
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3. Deelname klimaatmars 

De Gemeenschap van Sant’Egidio sloot zich aan bij de landelijke 

klimaatmars op zondag 10 maart. Andrea Riccardi, de stichter van 

Sant’Egidio schrijft in zijn boek ‘Alles kan veranderen’: "Armoede en ecologie 

zijn onderling sterk verbonden. Paus Franciscus heeft ons een 

kwaliteitssprong laten maken, want wij christenen hebben veel naar het 

menselijk wezen gekeken en minder naar het milieu. Maar er bestaat geen 

vrij en gezond menselijk wezen als het milieu waarin we leven ongezond, 

vervuild en ziek is."  

Andrea Riccardi, Alles kan veranderen. Kijken met hoop naar de wereld van 

morgen, Kok (2018), blz. 189 

 

4. Verkoop vrijmarkt voor slachtoffers orkaan Idai 

Op Koningsdag verkochten vrijwilligers van Sant’Egidio hun spullen, om geld in te zamelen voor de vele 

mensen die te lijden hadden onder de orkaan Idai die over Mozambique en Malawi getrokken was. Van de 

opbrengst en andere inzamelingsacties in heel Europa werden overlevingspakketten uitgedeeld, inentingen 

tegen cholera verstrekt, huizen voor ouderen opnieuw opgebouwd en de multifunctionele centra hersteld om 

zo snel mogelijk de medische zorg aan HIV-patiënten en anderen te kunnen hervatten. 

5. Lezing Rosita Steenbeek 

Rosita Steenbeek hield een lezing over haar boek ‘Wie is mijn 

naaste?’ Het antwoord is: iedereen. Zodra je mensen leert 

kennen, uit welk land of met welke achtergrond ook, raakt hun 

verhaal je. Dan zijn het niet langer vreemden, maar bekenden, 

mensen met wie je een band krijgt. Schokkend zijn de verhalen 

die de schrijfster hoorde van vluchtelingen die vastzaten in de 

kampen in Libië. Aangrijpend zijn de inspanningen van de 

vrijwilligers die er alles aan doen om vluchtelingen bij te staan 

en met hen een nieuwe toekomst te zoeken.  

Aan het eind van het boek dringt zich de vraag op hoe wij in Europa de vele doden willen herdenken, de 

mensen die op zee en op vele andere plaatsen gestorven zijn aan de hoop op een nieuw leven. Steenbeek 

verwijst naar een herdenking van Sant’Egidio in Rome. “Nigeriaanse vrouwen kwamen dansend en zingend 

de kerk in die vol zat met Italianen, mensen uit het Midden-Oosten, Afrika, Azië. (…) ‘Wij hebben de opdracht 

de hoop levend te houden,’ zei de voorganger Marco Gnavi. (…) Herdenken moet aanzetten tot concrete 

redding, zei hij, door opvang, integratie, humanitaire corridors, het zoeken naar legale wegen in elk land van 

de Europese Unie. Redding ook voor hen die geen vluchteling zijn (…) Redding voor ons allemaal van de 

invloeden die ons vijanden van elkaar willen maken.” (blz. 287 ev) 

6. Lezing tegen de doodstraf 

“Ook moslimlanden kunnen de doodstraf afschaffen.” Hierover sprak Suzana 

Norlihan op uitnodiging van Sant’Egidio in oktober aan de Universiteit Utrecht. 

Suzana Norlihan vecht als advocate tegen de doodstraf in haar land Maleisië. 

Ook haar eigen broer is ter dood veroordeeld. Ze bood een uniek perspectief 

vanuit een Aziatisch land. Sant’Egidio zet zich al jaren in voor afschaffing van 

de doodstraf in de World Coalition Against the Death Penalty. Ook zijn er vele 

vrijwilligers die corresponderen met terdoodveroordeelden, met name in de 

Verenigde Staten.  
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7. Vrede zonder grenzen 

Religieuze leiders uit de hele wereld kwamen samen in 

Madrid voor de internationale ontmoeting van 

Sant’Egidio in de ‘geest van Assisi’ getiteld ‘Vrede 

zonder grenzen’. Een grote oproep om achter onze 

begrenzingen vandaan te komen, die ons gevangen 

houden en belemmeren, om de wereld te herontdekken 

als een “gemeenschappelijk huis.” Ze gaven stem aan 

het “stille weeklagen en aan de schreeuw van hen 

wiens welzijn niet lijkt te tellen, alsof ze geen mannen 

en vrouwen zijn zoals wij” en aan hen die slachtoffer 

zijn van teveel oorlogen die nog altijd plaatsvinden in 

onze wereld. Vanuit Madrid klonk ook een sterk ‘nee’ 

tegen religieus extremisme en de klassieke bekoring om te geloven dat grote problemen zichzelf kunnen 

oplossen. Zie ook: https://preghieraperlapace.santegidio.org/ 

8. Lezing imam en pastor uit Nigeria 

Als leiders van radicale christelijke en islamitische 

jongerenbewegingen stonden imam Muhammad Ashafa en 

pastor James Wuye uit Nigeria jarenlang als vijanden 

tegenover elkaar. Na hun wonderbaarlijke ontmoeting drong 

het besef door dat ze hun gemeenschappen en godsdienst 

beter konden beschermen door zich met elkaar te verzoenen. 

Sindsdien trekken ze al vele jaren als vrienden rond met een 

boodschap van vrede, verzoening en 

interlevensbeschouwelijke verstandhouding. In november 

waren zij te gast bij Sant’Egidio en de Universiteit van 

Amsterdam voor een lezing voor studenten en andere 

belangstellenden. 

9. Moshe Rosen prijs voor Andrea Riccardi 

Andrea Riccardi, stichter van Sant’Egidio, heeft de prijs “Rabbi Moshe Rosen” ontvangen van de Conferentie 

van Europese Rabbijnen (CER). Het is een prijs die in zijn persoon de vele jaren van inspanningen waardeert 

van de Gemeenschap van Sant'Egidio tegen het antisemitisme, de haat en de intolerantie en voor 

religievrijheid en dialoog tussen de godsdiensten. "De Schrift begint met mensen die hun eigen 

verantwoordelijkheid niet erkennen en die door de mand vallen bij de vraag "Waar is uw broer?"” verklaarde 

opperrabbijn Pinchas Goldschmidt, voorzitter van de CER. "Deze Gemeenschap heeft zich deze vraag 

eigengemaakt om antwoord te geven op de conflicten en op mensen in nood, zonder onderscheid naar 

afkomst."  

https://preghieraperlapace.santegidio.org/
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IV. CIJFERS 
Het werk van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Nederland is ondergebracht in twee stichtingen: Stichting 

Sant’Egidio Nederland en Stichting Sant’Egidio Apeldoorn. Beide stichtingen hebben de ANBI-status en 

leggen onafhankelijk van elkaar verantwoording af over de financiën. De jaarrekeningen worden steeds uiterlijk 

30 juni van het volgende jaar gepubliceerd op www.santegidio.nl.  

De rekeningen van de Stichting Sant’Egidio Nederland zijn gecontroleerd door Crowe Horwath Foederer B.V.  

 

De Stichtingen van Sant’Egidio maken deel uit van het grote netwerk van de Gemeenschap van Sant’Egidio, 

de internationale en wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio met haar hoofdvestiging in Rome. Voor haar 

activiteiten volgt ze de richting en spiritualiteit zoals door Sant’Egidio wereldwijd uitgetekend.  

 

 

Hiernaast ziet u een overzicht van de 

uitgaven per aandachtsgebied. Bijna 

veertig procent van de uitgaven komen 

ten goede aan de dak- en thuislozen, in 

de vorm van maaltijden en kleding. Het 

werk met kinderen, jongeren, ouderen 

en migranten is minder materieel van 

aard en brengt hierdoor minder kosten 

met zich mee. Uit de vergelijking van de 

uitgaven met voorgaande jaren blijkt dat 

de groei in uitgaven per 

aandachtsgebied overeenkomt met de 

groei van de activiteiten, terwijl de 

uitgaven aan het kerkgebouw gedaald 

zijn. Cultuur maken kende in 2018 een 

grote uitschieter naar boven door de 

grote conferentie over de ouderdom. In 

2019 werden vooral kleinere lezingen 

gehouden.  

 

 

De ontwikkeling van de inkomsten 

geven een interessant beeld gezien 

jonge leeftijd van beide stichtingen van 

Sant’Egidio. De inkomsten bestaan uit 

giften van grotere en kleinere fondsen, 

kerken en congregaties, 

verhuuropbrengsten en particuliere 

donaties. De beweging is ingezet naar 

een bredere basis van donateurs en 

fondsen, mede op basis van concrete 

projecten. Tegelijkertijd blijven ook vele 

fondsen en donateurs bereid om het 

werk van Sant’Egidio in het algemeen te 

steunen.  
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V. IN DE PUBLICITEIT 
 

Katholiek Nieuwsblad 21 februari 2019: recensie Alles kan veranderen van Andrea Riccardi 

https://www.kn.nl/inspiratie/recensie/boek/alles-kan-veranderen/ 

 

Roderick zoekt licht 26 februari 2019: Sterke vrouwen in Rome, met Sophie Janssens, Sant’Egidio Rome 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2019/sterke-vrouwen-rome-kn1704439 

 

Katholiek leven 18 maart 2019: Fotoverslag: Dit was de Stille Omgang 2019  

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/fotoverslag-dit-was-de-stille-omgang-2019 

 

Apeldoorns Stadsblad 21 maart 2019: “Lions door weer en wind voor Generatietuin” 

https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/672999/lions-door-weer-en-wind-voor-generatietuin- 

 

Nederlands Dagblad 21 maart 2019: Ook kerk schieten te hulp na orkaan Idai. 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/532225/ook-kerken-schieten-te-hulp-na-orkaan-idai 

 

AT5 2 april 2019: “Na Dominicuskerk opent nu Mozes & Aaronkerk deuren voor ongedocumenteerden” 

https://www.at5.nl/artikelen/192922/na-dominicuskerk-opent-nu-mozes-aaronkerk-deuren-voor-

ongedocumenteerden 

 

Deventer Post 4 april 2019: “Huiswerkbegeleiding bij De Driehoek” 

https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/688183/huiswerkbegeleiding-bij-de-driehoek- 

 

Wieringermeerbode 8 april 2019: “Bezoek Sant’Egidio aan parochie; over het delen van leven” 

 

Woord & Weg Magazine Protestantse Kerk 16 juni 2019: recensie Alles kan veranderen van Andrea Riccardi 

 

Katholiek Nieuwsblad 20 juni 2019: Sant’Egidio wil ‘humanitaire brug’ tussen Europa en Libië” 

https://www.kn.nl/nieuws/santegidio-wil-humanitaire-brug-tussen-europa-en-libie/ 

 

KRO-NCRV 20 juni 2019: Sant’Egidio: open Europese Humanitaire Corridor  

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/santegidio-open-europese-humanitaire-corridor   

 

Nederlands Dagblad 2 juli 2019: ‘Reddingboot van Duitse kerken is een loos gebaar’ 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/524663/-reddingboot-van-duitse-kerken-is-een-loos-gebaar- 

 

Katholiek Vandaag 18 juli 2019: De katholieke keuken van Ronald Dashorst - Rode Linzensoep 

https://www.youtube.com/watch?v=XJn9TPvu01U&list=PLpmie2YTG58cIbK9g3dPj8XqPbqLEQstx&index=30 

 

Friesch Dagblad 22 juli 2019: “Jongeren roepen in Auschwitz op tot vrede” 

https://frieschdagblad.nl/2019/7/22/jongeren-roepen-in-auschwitz-op-tot-vrede 

 

KRO-NCRV 17 juli 2019: Duizend Europese jongeren op vredestocht naar Auschwitz 

https://kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/duizend-europese-jongeren-op-vredestocht-naar-auschwitz 

 

Nederlands Dagblad 19 juli 2019: Duizend jongeren op reis naar Auschwitz 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/523502/duizend-jongeren-op-reis-naar-auschwitz  

 

  

https://www.kn.nl/inspiratie/recensie/boek/alles-kan-veranderen/
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2019/sterke-vrouwen-rome-kn1704439
https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/fotoverslag-dit-was-de-stille-omgang-2019
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/672999/lions-door-weer-en-wind-voor-generatietuin-
https://www.nd.nl/geloof/geloof/532225/ook-kerken-schieten-te-hulp-na-orkaan-idai
https://www.at5.nl/artikelen/192922/na-dominicuskerk-opent-nu-mozes-aaronkerk-deuren-voor-ongedocumenteerden
https://www.at5.nl/artikelen/192922/na-dominicuskerk-opent-nu-mozes-aaronkerk-deuren-voor-ongedocumenteerden
https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/688183/huiswerkbegeleiding-bij-de-driehoek-
https://www.kn.nl/nieuws/santegidio-wil-humanitaire-brug-tussen-europa-en-libie/
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/santegidio-open-europese-humanitaire-corridor
https://www.nd.nl/geloof/geloof/524663/-reddingboot-van-duitse-kerken-is-een-loos-gebaar-
https://www.youtube.com/watch?v=XJn9TPvu01U&list=PLpmie2YTG58cIbK9g3dPj8XqPbqLEQstx&index=30
https://kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/duizend-europese-jongeren-op-vredestocht-naar-auschwitz
https://www.nd.nl/geloof/geloof/523502/duizend-jongeren-op-reis-naar-auschwitz
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Nederlands Dagblad 22 juli 2019: “Internationale jongerenontmoeting Global Friendship komt naar Amsterdam” 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/523289/internationale-jongerenontmoeting-global-friendship-komt-naar-

amsterdam  

 

Op Weg 28 augustus 2019: “Geen herinnering, geen toekomst” 

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2019/08/OpWeg-nr13-09082019-lr-04.pdf 

 

Katholiek Nieuwsblad 24 september 2019: Jong en evangelisch bewogen: ‘We delen de droom van een betere 

wereld’  

https://www.kn.nl/jong/jong-en-evangelisch-bewogen-we-delen-de-droom-van-een-betere-wereld/ 

 

KRO-NCRV 25 september 2019: “Onderscheiding voor Humanitaire Corridors” 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/nansen-refugee-award-naar-humanitaire-corridors 

 

Nederlands Dagblad 07 oktober 2019: “Paus Franciscus heeft dertien kardinalen gecreëerd” 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/517909/paus-franciscus-heeft-dertien-kardinalen-gecreeerd 

 

Katholiek Nieuwsblad 8 oktober 2019: Suzana Norlihan: ‘Ook moslimlanden kunnen doodstraf afschaffen’ 

https://www.kn.nl/nieuws/interview/suzana-norlihan-ook-moslimlanden-kunnen-doodstraf-afschaffen/ 

 

Nederlands Dagblad 09 oktober 2019: “Rabbijnen verlenen prijs aan Sant’Egidio” 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/517721/rabbijnen-verlenen-prijs-aan-sant-egidio 

 

Nederlands Dagblad 7 november 2019: Werken aan verzoening in Nigeria 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/515574/werken-aan-verzoening-in-nigeria 

 

KRO-NCRV 28 oktober 2019: Overleden vluchtelingen herdacht in Mozes & Aäron 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/overleden-vluchtelingen-herdacht-in-mozes-aaron 

 

Katholiek leven 19 november 2019: Paus Franciscus opent paleis voor de armen  

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/paus-franciscus-opent-paleis-voor-de-armen 

 

Katholiek Nieuwsblad 3 december 2019: ‘Giving Tuesday’: voor een kerstfeest voor de armen  

https://www.kn.nl/nieuws/lokaal/giving-tuesday-voor-een-kerstfeest-voor-de-armen/ 

 

Nederlands Dagblad 3 december 2019: Vaticaan haalt opnieuw vluchtelingen op uit Lesbos 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/941204/vaticaan-haalt-opnieuw-vluchtelingen-op-uit-lesbos 

 

Nederlands Dagblad 19 december 2019: Paus zegent kruis met reddingsvest 

https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/943910/paus-zegent-kruis-met-reddingsvest- 

 

Klooster special 02 december 2019: “Armen zijn de Engelen van onze tijd” 

https://www.kn.nl/nieuws/lokaal/giving-tuesday-voor-een-kerstfeest-voor-de-armen/ 

 

Roderick zoekt licht 10 december 2019: veranderingen in Rome met Zeger Polhuijs.  

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2019/veranderingen-in-rome-kn1710559 

 

Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam december 2019: Jongere van de maand december: Gérard 

http://jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/jongere-van-de-maand-december-gerard 

 

Nederlands Dagblad 24 december 2019: ‘De religieuze leiders waren in de tempel, niet in de stal’ 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/944859/-de-religieuze-leiders-waren-in-de-tempel-niet-in-de-stal- 

 

Nederlands Dagblad 30 december 2019: Laten we in het komende jaar olijfbomen planten 

https://www.nd.nl/opinie/columns/945989/plant-olijfboom 
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http://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2019/08/OpWeg-nr13-09082019-lr-04.pdf
https://www.kn.nl/jong/jong-en-evangelisch-bewogen-we-delen-de-droom-van-een-betere-wereld/
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/nansen-refugee-award-naar-humanitaire-corridors
https://www.nd.nl/geloof/geloof/517909/paus-franciscus-heeft-dertien-kardinalen-gecreeerd
https://www.kn.nl/nieuws/interview/suzana-norlihan-ook-moslimlanden-kunnen-doodstraf-afschaffen/
https://www.nd.nl/geloof/geloof/517721/rabbijnen-verlenen-prijs-aan-sant-egidio
https://www.nd.nl/geloof/geloof/515574/werken-aan-verzoening-in-nigeria
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/overleden-vluchtelingen-herdacht-in-mozes-aaron
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