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“Ga vandaag, meer nog dan vroeger, stoutmoedig voort op deze 

weg. Blijf de kinderen uit de periferieën nabij met de Scholen van 

Vrede, die ik heb bezocht. Blijf de ouderen nabij; voor sommigen 

hebben ze afgedaan, maar voor jullie zijn het vrienden. Ga door 

met openen van Humanitaire Corridors voor wie op de vlucht zijn 

voor oorlog en honger. De armen zijn jullie schat!” 

Paus Franciscus aan Sant’Egidio, 

bij de viering van de 50e verjaardag, 11 maart 2018 
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Woord van de voorzitter  

“Ik ga niet naar huis. Ik blijf hier,” zei een van de ouderen met een verstandelijke beperking aan het eind 

van de vakantie samen met Nederlandse en Syrische gezinnen. Ze had genoten van de gezelligheid en 

was voor het eerst sinds haar jeugd weer naar het zwembad geweest. Deze vakantie was een van de vele 

nieuwe initiatieven van Sant’Egidio in het afgelopen jaar die de vriendschap versterkt en verdiept 

hebben, met de ouderen, met de dak- en thuislozen, met de migranten met en zonder papieren en niet 

te vergeten met de kinderen en de jongeren. De vriendschap is het beste medicijn tegen de 

eenzaamheid, de echte armoede van onze tijd. 

In februari 2018 bestond Sant’Egidio 50 jaar. De rijke geschiedenis van vriendschap met de armen heeft 

wereldwijd vele vruchten voortgebracht. De jonge geschiedenis van Sant’Egidio in Nederland groeit aan 

dezelfde stam en draagt al vele vruchten. Dit jaarverslag over 2018 schetst een beeld van de vele 

vrijwilligers die zich actief en belangeloos hebben ingezet om in hun stad, dorp of wijk het weefsel van 

vriendschap en onderlinge zorg te laten groeien.  

In 2018 is Sant’Egidio opnieuw gegroeid. In Maastricht is een nieuwe gemeenschap gestart, de 

kledingbank in Apeldoorn heeft er een boekenbank bijgekregen, en in Amsterdam wordt wekelijks een 

bezoek gebracht aan een groep migranten zonder papieren. De vrijwilligers bieden hun warme soep en 

vriendschap. Daarnaast nam het aantal mensen dat een beroep doet op de kledingbank en de 

Franciscustafels zowel in Apeldoorn als in Amsterdam opnieuw toe.  

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Sant’Egidio werd een conferentie gehouden over de betekenis 

van Sant’Egidio in kerk, stad en wereld, waaraan onder anderen voormalig minister van Buitenlandse 

Zaken Bert Koenders deelnam. “In een samenleving waarin veel gediscussieerd wordt, is het belangrijk 

om bruggen te slaan naar wie kwetsbaar zijn, en mensen te zien als individu. Dat is de grote kracht van 

Sant’Egidio”, zei hij in een volle Mozes en Aäronkerk. Naast deze conferentie verzorgde Sant’Egidio twee 

boekpresentaties en hield de Gemeenschap een conferentie over ‘De schoonheid van de ouderdom’, die 

aan een grote behoefte bleek te voldoen van de vele ouderen én minder ouderen die hierbij aanwezig 

waren. Zo levert Sant’Egidio ook in het publieke debat haar bijdrage aan de ontwikkeling van een cultuur 

van menselijkheid, hetgeen ook weerspiegeld wordt in de groei van publicaties in de media.  

De komende jaren zetten wij ons opnieuw in voor verdere groei, in de breedte en in de diepte, om meer 

en meer plaatsen van inspiratie, kracht en hoop te worden en de barmhartigheid gestalte te geven. Dit 

vraagt veel aandacht, krachten en middelen, ook financieel. We danken alle sympathisanten die 

Sant’Egidio een warm hart toedragen en financieel ondersteunen, zowel degenen op wie we al jaren 

mogen rekenen, als degenen die hier een begin mee maken. 

Hilde Kieboom 
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Boven: Herdenking omgekomen vluchtelingen. Onder: altaar van de armen (zie blz 9) 
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1 Spirituele aanwezigheid in de stad 

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een wereldwijde familie. Op elke plaats in Nederland waar Sant’Egidio 

begint, is samenkomen in gebed zowel chronologisch als principieel de eerste activiteit. Het gebed is 

meteen ook de ontmoetingsplaats voor de leden van de Gemeenschap en anderen die zich hierbij willen 

aansluiten. In het gebed ligt de bron voor vriendschap met de armen, die de Gemeenschap van Sant’Egidio 

zo karakteriseert. 

1A Plaatsen van gebed 
Het gebed van Sant’Egidio vindt altijd in de avonduren plaats, meestal rond acht uur. Sommige 

gemeenschappen hebben jarenlang één keer per maand een gebed, bij anderen wordt het (twee)wekelijks. 

Het voorbeeld van de moedergemeenschap in Rome en de droom van elke Gemeenschap is om uiteindelijk 

te komen tot een dagelijks avondgebed. 

Op al deze momenten zijn de deuren van de kerk open en iedereen die wil, kan bij het gebed of bij de 

eucharistieviering aansluiten. Voor gasten zijn de lezingen en de homilie beschikbaar in andere talen. 

Maandelijks worden speciale gebeden gehouden voor de zieken en voor de vrede.  

Sant’Egidio groeit in Nederland en wordt in de verschillende steden steeds meer de rijke, veelkleurige 

gemeenschap die de samenleving weerspiegelt. Deze groei en veelkleurigheid is ook zichtbaar in de 

liturgische momenten. 

Vredeswandeling op 1 januari 
Net als in veel andere steden in de wereld is op 1 januari, de Internationale Dag van de Vrede, in 

Apeldoorn een vredeswandeling gehouden. Ongeveer tweehonderd mensen liepen op de eerste dag van 

het jaar met fakkels en met borden met de namen van landen waar oorlog of strijd is en borden met 

‘vrede’ in verschillende talen door het centrum van de stad, van het gemeentehuis, via de synagoge en 

moskee naar de kerk. De tocht eindigde in de kerk waar Jan Terlouw een lezing gaf. 

Diakendag Aartsbisdom: ontmoeting met statushouders bij 
Sant’Egidio 
De jaarlijkse Diakendag van het Aartsbisdom Utrecht vond op 20 januari plaats in Apeldoorn. Na de 

eucharistieviering met mgr. Eijk volgde een ontmoeting in de pastorie met een aantal Syriërs en Irakezen, 

die vertelden over hun integratie en de rol van Sant’Egidio. ‘s Middags hield diaken Dashorst een inleiding 

over het werk van Sant’Egidio in Apeldoorn en bracht men een bezoek aan de kledingbank van de 

Gemeenschap, waar ook statushouders als vrijwilligers werken. 

Maria Lichtmis 
Op 2 februari viert de katholieke kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Sant’Egidio 

heeft in dit kader de mooie traditie van Maria Lichtmis opgepakt om ouderen en kinderen uit te nodigen 

voor een feest waarin zij centraal staan en elkaar veel vreugde brengen. Op de zondag na 2 februari eten 

zij samen pannenkoeken en wordt de eucharistieviering begonnen met een mooie lichtprocessie, waarin 

de kinderen en ouderen de eerste plaats hebben. In 2018 zaten 30 kinderen en ouderen samen aan tafel. 
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Palmzondag, moment om naar buiten te treden 
Sant’Egidio gaf ook in 2018 op een unieke manier gehoor aan de oproep van paus Franciscus om als kerk 

naar buiten te treden. Op Palmzondag hebben de leden van Sant’Egidio op straat palmtakken uitgedeeld. 

Dit niet om mensen te bekeren, maar om als christen een algemene boodschap van vrede aan 

buurtgenoten en toeristen over te brengen. Mensen op straat reageerden in het algemeen verrast en 

positief.  

Herdenking van de martelaren 
Sant’Egidio hield ook dit jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn een oecumenische gebedsdienst 

voor de martelaren van onze tijd. De Gemeenschap gedenkt hen samen met andere christelijke kerken die, 

met name in het Midden-Oosten, zovele mensen verloren die omwille van hun standvastig geloof werden 

gedood. Voorganger bij deze viering was de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom. Hij werd bijgestaan 

door de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, Mor Polycarpus en vertegenwoordigers van onder 

andere de Oud-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Protestantse Kerk Nederland. Hierbij 

waren 200 mensen aanwezig. 

Paastriduüm 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zijn voor de Gemeenschap van Sant’Egidio de jaarlijkse dagen 

van bezinning. De vele ervaringen van lijden van de arme vrienden van de Gemeenschap krijgen een plek 

in de verhalen en vieringen rond het lijden, sterven en de verrijzenis van Christus. Voor de derde keer 

vierde de Gemeenschap de Goede Week in Amsterdam in de Mozes en Aäronkerk. De kerk was daarnaast 

open voor stil gebed bij het graf.  

50e verjaardag van Sant’Egidio 
In 2018 werd de 50e verjaardag van Sant’Egidio gevierd met alle mensen die de Gemeenschap in Nederland 

een warm hart toedragen. De feestelijke dankviering in de Mozes en Aäronkerk vond plaats op 22 april en 

werd voorgegaan door mgr. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik en mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van 

Haarlem-Amsterdam. Ongeveer 200 vertegenwoordigers van vele organisaties, betrokken vrijwilligers en 

sympathisanten waren aanwezig bij de viering en de receptie in het Huis van Sant’Egidio. Voorafgaand aan 

de eucharistieviering vond een conferentie plaats. Hierover leest u meer in het hoofdstuk ‘Cultuur maken’.  

Bezoek paus aan Sant’Egidio bij de vijftigste verjaardag 
Op 11 maart 2018 bracht paus Franciscus een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio in Rome ter 

gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. Hij ontmoette zowel de armen als de vrijwilligers en nam 

uitvoerig de tijd om voornamelijk met de zwakste vrienden te spreken. Daarna nam hij deel aan het gebed 

in de basiliek van Santa Maria in Trastevere en luisterde naar de getuigenissen van een vluchteling, een 

van de jongeren van de beweging Youth for Peace, een oudere en een vredesbemiddelaar. Ook een 

delegatie van de Nederlandse Gemeenschap was aanwezig bij deze bijzondere ontmoeting in Rome.  

Heiligdomsvaart naar Maastricht  
Op 2 en 3 juni 2018 namen de gemeenschappen van Sant’Egidio van Nederland, België en (een deel van) 

Duitsland gezamenlijk deel aan de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in Maastricht. Het thema was: In de 

sporen van de eerste christenen langs de Maas. Behalve aan Maastricht werd ook een bezoek gebracht 

aan het graf van mgr. Leon Lemmens en was er een ontmoeting met eucharistie met mgr. Mussinghof in 
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Aken en was er vooral veel tijd voor onderlinge ontmoeting. Het weekend was inspirerend en bemoedigend 

voor de 150 vrijwilligers van Sant’Egidio. 

Feest van het Woord van God 
“Het zou goed zijn” – zo schreef paus Franciscus aan het eind van het Jubeljaar van de Barmhartigheid – 

“mocht de gemeenschap op een zondag in het liturgisch jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis 

en verdieping van de Heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om 

de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.” 

Op 30 september 2018 is bij de Gemeenschap van Sant’Egidio in Rome, in Amsterdam en op vele plaatsen 

in de wereld het Feest van het Woord van God gevierd, waarbij de Bijbel in het middelpunt stond.  

Allerzielen met dak- en thuislozen  
Op 2 november, de dag waarop velen hun overledenen gedenken, waren de dak- en thuislozen in 

Amsterdam uitgenodigd voor een speciaal gebed in de Mozes en Aäronkerk. Vele namen van overleden 

familie en vrienden werden gelezen, vele kaarsen ontstoken. Na afloop was er iets te eten en tijd om met 

de vrijwilligers herinneringen op te halen en het verdriet te delen. 

Herdenking omgekomen vluchtelingen 
“Help ons – naties, gemeenschappen en individuen – om in te zien dat zij die op onze kusten aankomen 

onze broeders en zusters zijn.” Met dit gebed van paus Franciscus werd in de Mozes en Aäronkerk in 

Amsterdam het oecumenische gebed 'Sterven aan de hoop' gehouden ter herdenking van vluchtelingen 

die omgekomen zijn in de zee, in de woestijn en in de bergen, in hun pogingen om Europa te bereiken. Het 

was een oecumenisch gebed met voorgangers van de Protestantse Kerk, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de 

Arabisch-protestantse kerk en de rooms-katholieke All Saints parochie. 350 mensen uit Amsterdam en 

omgeving waren samengestroomd om te bidden, te zingen en te herdenken. Tijdens de processie droegen 

jongeren foto’s naar voren, waarop zichtbaar is hoe het leven van vluchtelingen in gevaar is, wanneer zij 

op zoek zijn naar een veilig heenkomen in Europa. Mathanios Nader, die enkele jaren geleden als 

vluchteling naar Nederland gekomen is, zong een Syrisch lied. Aan het eind van de viering ging de stoet, 

met de jongeren met de foto’s voorop, op weg naar de oever van de rivier de Amstel, om daar kaarsen te 

plaatsen en bloemen in het water te leggen ter ere van de omgekomen vluchtelingen. 

Inzegening altaar voor de armen op Werelddag van de armen 
Op de voorlaatste zondag van het liturgische jaar, door paus Franciscus uitgeroepen tot Werelddag van de 

armen, is in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam een altaar van de armen ingezegend.  Op deze dag 

wordt heel de kerk opgeroepen om de verrezen Heer te ontmoeten in elke medemens die in nood verkeert 

en die een appel doet op onze liefde. “Wat je voor de minste van mijn broers en zussen hebt gedaan, dat 

heb je voor Mij gedaan”, antwoordt de Heer, als Hem gevraagd wordt: “Maar wanneer hebben wij U dan 

ontmoet?” (Mt 25, 37-40) 

Het altaar van de armen is een plek waar allen mogen komen om te bidden en om bij de Heer te komen. Er 

hangt ook een beeld van Jezus, zonder armen. Die armen heeft Hij altijd uitgestrekt naar alle armen die Hij 

ontmoette en die Hij nooit zomaar voorbijliep zonder te helpen en te troosten. Wij worden hier 

uitgenodigd om zijn armen te zijn en om de armen bij Hem te brengen. De armen zijn hier zelf 

vertegenwoordigd in het boek met de arme vrienden die gestorven zijn, in de kaars van pater Frans van 

der Lugt, die zijn leven heeft gegeven om de christenen en moslims in Homs (Syrië) nabij te blijven en in de 



10 

kruisen uit alle hoeken van de wereld. Zo is er een rozenkrans van één van de vluchtelingen die haar ‘heel 

de tocht vanuit de oorlog in Syrië tot hiertoe heeft beschermd’.  

1B De spiritualiteit van Sant’Egidio delen met anderen 
Sant’Egidio vindt het belangrijk om de geest van het Evangelie en de vriendschap te delen met haar gasten. 

Zo ontstaan momenten van gastvrijheid en inspiratie, die op hun beurt ten goede komen aan de inzet voor 

de armen op andere plaatsen in de kerk en daarbuiten. 

De ontvangst van groepen en gasten is een groeiend onderdeel van het werk van de Gemeenschap. In 2018 

jaar werd een dertigtal katholieke en protestantse groepen uit het hele land, van jongeren tot bestuurders 

en pastores, ontvangen om kennis te maken met de activiteiten en het gedachtegoed van Sant’Egidio. In 

2018 waren onder andere het Moderamen van de Protestantse Kerk Nederland, vele groepen tijdens de 

Walk of Peace bij het 70-jarig jubileum van de Raad van Kerken, een jongerengroep uit de Achterhoek en 

de Italiaanse katholieke gemeenschap in Amsterdam te gast bij Sant’Egidio. Daarnaast kwamen groepen 

jongeren, van middelbare school leerlingen tot studenten van middelbaar en hoger onderwijs. In 2018 

waren dit ongeveer 550 mensen. 

Ook wordt Sant’Egidio met enige regelmaat gevraagd om te spreken in parochieverbanden en 

oecumenische setting om een impuls te geven aan het kerkelijk leven op andere plekken in Nederland. Zo 

werden lezingen verzorgd in diverse parochies, congregaties, sprak Hilde Kieboom op de landelijke 

inspiratiedag voor Caritas, werd een workshop verzorgd bij een studiedag van Luce en lesgegeven bij 

verschillende theologie-opleidingen. In de afgelopen 12 maanden werden hiermee ongeveer 700 mensen 

bereikt.  

Stille Omgang 
In de Mozes en Aäronkerk wordt ieder jaar het landelijke jongerenprogramma van de jaarlijkse Stille 

Omgang gehouden, waarbij Sant’Egidio een onderdeel van het programma verzorgt.  

Nieuwe gemeenschap in Maastricht 
In 2018 is op initiatief van enkele jongvolwassenen een Gemeenschap van Sant’Egidio gestart in 

Maastricht. Op dit moment komen de vrijwilligers twee keer per maand samen in de kapel van de St. 

Servaas voor het gebed en bezoeken zij regelmatig ouderen in een woonzorgcentrum. In december heeft 

de Gemeenschap in Maastricht een kerstfeest georganiseerd voor 45 gezinnen, migranten en dak- en 

thuislozen. Het was een groot succes. 

Uitgave van het ‘Woord van God elke dag’ 
Dagelijks leven met het Woord van God is al sinds het ontstaan een van de pilaren van de Gemeenschap 

van Sant’Egidio. Naast het gemeenschappelijk gebed wordt iedereen aangemoedigd om dagelijks zelf de 

Schrift te lezen. Daarbij bieden korte overwegingen, geschreven door mgr. Vincenzo Paglia, een grote hulp. 

Aartsbisschop Vincenzo Paglia is spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant’Egidio. In het ‘Woord 

van God elke dag’ biedt hij korte spirituele commentaren bij een lezing uit de Bijbel, ter ondersteuning van 

het dagelijks gebed. Het boek werd in 2018 voor de vierde keer aangeboden in het Nederlands, vertaald 

door leden van de Gemeenschap. Het boek kan rekenen op grote belangstelling.  
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De monumentale kerk 
De Mozes en Aäronkerk is een rijksmonument. De Stichting Sant’Egidio Nederland is verantwoordelijk voor 

het beheer en onderhoud van de kerk. Vanuit die zorg werd in samenwerking met het bisdom Haarlem-

Amsterdam een instandhoudingssubsidie bij het Rijk aangevraagd voor de jaren 2018-2023.  

In de stadsplannen voor de komende jaren staat de vernieuwing van het Waterlooplein op de agenda. 

Volgens het in 2018 goedgekeurde ontwerp wordt het plein voor de kerk vrij van marktkramen, waardoor 

belangstellenden een mooier zicht op de monumentale kerk zullen krijgen.  

Het monumentale orgel  
In de Mozes en Aäronkerk staat het monumentale Philbert/Adema-orgel dat in 1871 voltooid werd. Het is 

een Frans georiënteerd orgel dat onder andere is bespeeld door Alphonse Mailly, Camille Saint-Saëns en 

Charles-Marie Widor. Het orgel was wat uit beeld geraakt bij de liefhebber. Om het orgel meer te laten 

klinken, geven orgeldocenten van het Conservatorium er sinds 2016 regelmatig les. Hun studenten 

verzorgen in de zomermaanden de inloopconcerten. Daarnaast wordt het orgel bespeeld tijdens de 

liturgische momenten in de kerk. Een gekwalificeerde organist is als vrijwilliger belast met de goede zorg 

voor het orgel. 

Openstelling Mozes en Aäronkerk 
Vele bewoners en toeristen kennen de Mozes en Aäronkerk niet van binnen. Daarom wordt de kerk in de 

zomermaanden ook buiten de gewone gebedsmomenten opengesteld voor het publiek. Het gaat om 

enkele uren in de week. Dit om aan Amsterdammers en toeristen de mogelijkheid te geven de kerk te 

bezichtigen en in stilte te bidden. Tijdens de drukste weken bezoeken meer dan 100 belangstellenden per 

uur de kerk. Voor de openstelling zijn altijd twee vrijwilligers beschikbaar om toezicht te houden en uitleg 

te geven over de kerk en over Sant’Egidio.  

In de zomermaanden wordt op de woensdagen in de kerk een reeks pianoconcerten gehouden. De 

uitvoeringen van nieuwe preludes gecomponeerd door eigentijdse Amsterdamse componisten, naar 

analogie van die van J.S. Bach, konden rekenen op een overweldigende belangstelling. Ruim 1700 

bezoekers genoten van de tien concerten. De reeks was mogelijk gemaakt door de samenwerking met de 

pianiste Frederique Lucanet en de Stichting Pianoconcerten.  

Op de zaterdagen in de zomer waren er orgelconcerten, uitgevoerd door studenten van het 

Conservatorium van Amsterdam. Ook deze reeks werd zeer goed bezocht door ongeveer 1000 bezoekers. 

Ieder jaar is de kerk op 25 februari geopend voor de herdenking van de Februaristaking en wordt de kerk 

beschikbaar gesteld aan de katholieke Antoniusschool voor de jaarlijkse kerstmusical.  

  



12 

 

Boven: vakantie met ouderen. Onder: vakantie met vluchtelingen op Texel. 
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2 Sociale aanwezigheid in de stad 

De vriendschap met de armen die Sant’Egidio wereldwijd typeert, krijgt vorm in vele sociale activiteiten in 

de verschillende steden waar de Gemeenschap aanwezig is. Doel is steeds de behoeftigen en 

noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak waarbij de 

vriendschap centraal staat. Sant’Egidio richt zich nadrukkelijk op alle mensen, zonder onderscheid naar 

afkomst, leeftijd of gezindheid.  

2A Vrijwilligers 
Kenmerkend voor de werkwijze van Sant’Egidio is dat alle diensten gratis worden aangeboden; gratis 

warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel in Amsterdam en Apeldoorn, 

gratis kleding in Apeldoorn, en naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren, opvang en taalschool 

voor vluchtelingen en ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken. Deze en nog veel andere 

activiteiten van Sant’Egidio zijn alleen maar mogelijk door de inzet van de talrijke onbezoldigde vrijwilligers, 

verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio. Er is zowel aandacht voor de goede 

voortgang van de activiteiten als voor de band met de vrijwilligers die komen helpen. 

In Amsterdam zijn voor de activiteiten met de armen wekelijks 40 vrijwilligers actief. Voor incidentele 

activiteiten zoals het kerstdiner kan dit aantal zich uitbreiden tot 120 vrijwilligers per keer. In totaal zijn er 

ongeveer 60 vaste vrijwilligers en 100 vrijwilligers op wie incidenteel een beroep gedaan kan worden. In 

2018 hebben twee scholieren hun maatschappelijke stage gedaan bij de School van Vrede en een student 

theologie deed een deel van haar pastorale stage bij Sant’Egidio. In Apeldoorn zijn dat ruim 80 vrijwilligers. 

In Utrecht, Roosendaal, Bergen-op-Zoom en Maastricht waren nog eens 30 vrijwilligers betrokken bij het 

werk van Sant’Egidio. 

Mensen die vrijwilligerswerk doen bij Sant’Egidio ontdekken een nieuwe dimensie in hun leven: wanneer 

je mensen leert kennen die anders zijn en in andere omstandigheden leven, kun je toch vrienden worden, 

en dat brengt veel vreugde. Ze ontdekken bovendien dat de mensen die hulp vragen, niet anders zijn dan 

degenen die hulp bieden. In de omhelzing van de vriendschap is niet meer zichtbaar wie de helper is en 

wie geholpen wordt. 

Sant’Egidio maakt gebruik van folders, sociale media en uitnodigingen om te spreken over het werk van de 

Gemeenschap. In de praktijk worden vrijwilligers vooral geworven via mond-tot-mondreclame. Geestdrift 

is aanstekelijk. Wanneer mensen nieuwsgierig zijn naar het werk van Sant’Egidio, worden ze uitgenodigd 

om eens te komen kijken en te helpen om het zelf te ervaren. Zonder uitzondering leidt dit tot 

enthousiasme en in veel gevallen komen mensen terug. 

Voor Sant’Egidio is de veiligheid van zowel de medewerkers en vrijwilligers als de kwetsbare mensen die 

er hulp ontvangen, van groot belang. Stichting Sant’Egidio Nederland heeft er in 2017 voor gekozen 

expliciet beleid te ontwikkelen ter voorkoming van ongewenst gedrag en vertrouwenspersonen aan te 

stellen en is door het ministerie van Justitie en Veiligheid toegelaten tot de Regeling Gratis VOG. Voor alle 

medewerkers en vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken wordt een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) aangevraagd. De Stichting zet zich maximaal in om een veilige omgeving te creëren voor iedereen.  
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2B Vriendschap met kinderen en jongeren 

School van Vrede 
De School van Vrede brengt in een kansarme buurt kinderen bij elkaar om samen een goede tijd te hebben. 

Het gaat om kinderen die extra aandacht goed kunnen gebruiken, vanwege taal- of leerachterstanden, 

gedragsproblemen of moeilijke familieomstandigheden. Om deze kinderen meer kansen te geven in onze 

samenleving, biedt de School van Vrede heel concrete hulp, in goede samenwerking met de ouders en met 

school. Behalve huiswerkbegeleiding heeft de School van Vrede het doel om via ontspannende activiteiten 

de kinderen een ruimere culturele bagage mee te geven. De vriendschappelijke sfeer leert hun samen 

spelen, feesten, discussiëren en met veel plezier aan een mooie toekomst te werken. 

De School van Vrede in Amsterdam 
In Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. De jongeren hebben in de 

straten van Amsterdam-Oost de eerste kinderen leren kennen. De School van Vrede vindt plaats op 

zaterdagochtend in een ruimte van de pastorie aan de Tweede Oosterparkstraat. Zo’n twaalf kinderen 

namen in 2018 regelmatig deel aan deze School van Vrede. Als afsluiting van het seizoen gingen de 

kinderen van de School van Vrede van Amsterdam een dagje naar Artis. De twee groepen kinderen van 

verschillende leeftijden leerden veel en hadden vooral veel plezier met de dieren en in de speeltuin. 

De School van Vrede in Utrecht 
De Utrechtse wijk Kanaleneiland had sinds oktober 2015 twee keer per maand een School van Vrede. Op 

zaterdagochtend kwamen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar samen om geholpen te worden met 

huiswerk of reken- en taalwerkjes te doen, gevolgd door het doen van spelletjes. Samenleven, vrede en 

vriendschap zijn belangrijke thema’s in het spel en onderlinge gesprek waarmee wordt afgesloten. Het 

aantal kinderen is in de loop van 2017 afgenomen, vanwege overgang naar de middelbare school en door 

de verhuizing van de School van Vrede en overlap met andere activiteiten in de wijk. Werving van nieuwe 

kinderen via scholen, op straat en via het buurtteam heeft een beperkt aantal kinderen getrokken. In 

2018 bleek dit probleem niet opgelost; daarom is besloten om de school van Vrede te beëindigen. 

De School van Vrede in Apeldoorn 
Op woensdagmiddag komen kansarme kinderen direct na school naar de School van Vrede in het gebouw 

van de Kledingbank in de wijk Zuid. Samen wordt een boterham gegeten, wat gedronken en daarna 

huiswerk gemaakt, een lied gezongen, geknutseld en ten slotte gespeeld. Kinderen van gezinnen uit 

verschillende achtergronden die naar de kledingbank komen, weten de weg te vinden naar de School van 

Vrede waar zij elkaar ontmoeten, leren kennen en zo bouwen aan een wereld van vrede. Wekelijks 

ontvangt de School van Vrede in Apeldoorn zes kinderen. 

Friends 
De Friends zijn jongeren van 12 tot 15 jaar die op regelmatig bij elkaar komen en gaandeweg ontdekken 

wat zij voor anderen kunnen betekenen. Onder andere doen zij dat door ouderen in woonzorgcentra te 

bezoeken en samen met andere jongeren uitjes of feesten te organiseren. Vriendschap tussen jong en oud 

vergroot de solidariteit en het begrip tussen de generaties. Vriendschappen die op deze manier ontstaan, 

zijn het gezondste medicijn tegen eenzaamheid en brengen het beste in elke jongere naar boven. 
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Sinds 2018 is er een groep Friends in Amsterdam. Zowel de ouderen als de Friends leren veel van elkaar. 

Door de ouderen leren de jongeren meer vertrouwen te hebben in zichzelf en in de ander, ze leren over 

het belang van vriendschap en hoe de nieuwe generaties mee kunnen bouwen aan een wereld in vrede. 

De jongeren geven vriendschap waar de bejaarden veel geluk uit halen. Door de jongeren leren de ouderen 

zich ook thuis te voelen in de veranderde maatschappij, te midden van nieuwkomers. Op deze manier 

wordt er een brug geslagen tussen de verschillende generaties, wat niet vanzelfsprekend is in wijken waar 

het wantrouwen tussen jong en oud het samenleven vaak bemoeilijkt. Dit project bevordert ook de goede 

verstandhouding tussen de verschillende culturen in de stad.  

De Friends zijn jongeren van verschillende nationaliteiten. De groepen Friends hebben als doel een plaats 

te zijn waar waarden als respect voor anderen, voor de eigen leefomgeving en voor de natuur centraal 

staan. Via vormende en recreatieve activiteiten krijgen zij kansen om hun leefwereld te verruimen en 

vriendschap en solidariteit te leren kennen als alternatieve waarden voor het recht van de sterkste.  

Youth for Peace 
Jongeren worden in onze samenleving niet zo serieus genomen, terwijl zij ideeën hebben die de wereld 

kunnen veranderen. Zeker in Europa zijn zij degenen die wel groot durven dromen en denken. We zien dit 

bijvoorbeeld bij in de scholierenprotesten voor het klimaat. 

In het bestaan van Sant’Egidio zijn jongeren zeer belangrijk. In 1968 is Sant’Egidio in Rome gestart door 

scholieren en studenten. Daarom verdienen ze aandacht. Sant’Egidio stimuleert hen om hun dromen uit 

te spreken en er samen aan te werken en zich niet te laten ontmoedigen door teleurstellingen en cynisme. 

Jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld door hun inzet voor kinderen, 

ouderen en daklozen en door hun contacten over de grenzen van cultuur en religie heen.  

Door middel van manifestaties, feesten, gesprekken, sport en cultuur worden jongeren uitgenodigd om 

hun dromen met elkaar te delen en andere jongeren en ouderen in hun enthousiasme te laten delen. Het 

zijn jongeren die de kinderen van de School van Vrede en de Friends begeleiden. In Amsterdam gaan de 

jongeren op vrijdag de straat op met hun pakketjes met brood om de daklozen op te zoeken en vriendschap 

met hen op te bouwen. In Apeldoorn zijn de jongeren actief in een woonzorgcentrum voor ouderen. 

Jongerenontmoeting in Rome 
Jaarlijks organiseert de internationale beweging Youth for Peace van Sant’Egidio een Europese 

jongerenontmoeting. In 2018 was dit in Rome, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Sant’Egidio. Voor 

de derde keer namen 20 jongeren uit Nederland deel aan de driedaagse bijeenkomst, waar naast de 

feestelijkheden gesproken werd over de rol van jongeren in het brengen van vrede. Ook jongeren uit Syrië, 

die in de afgelopen jaren hun land ontvlucht waren, maakten deel uit van de Nederlandse groep. Voor hen 

was het te midden van alle ellende een droom die uitkwam, niet alleen om Rome te bezoeken, maar ook 

om Syriërs uit andere landen te ontmoeten en om samen te zijn met zovele jongeren die zich willen 

inzetten voor vrede. 

Ruim 1000 jongeren uit heel Europa namen deel aan de bijeenkomst. Ze hebben een herdenking gehouden 

voor oorlogsslachtoffers in Rome, lezingen bijgewoond, met elkaar gesproken en feestgevierd. Ook 

bezochten ze de vele plekken in de stad waar Sant’Egidio zich inzet voor de armen. Andrea Riccardi, de 

stichter van Sant’Egidio, vertelde dat zijn ouders zijn droom voor een andere samenleving niet konden 

geloven. “Maar zie nu”, zo zei hij, “zie hier: alles kan veranderen.” Hij heeft de jongeren aangemoedigd om 
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niet aan de kant te blijven staan, maar op de trein te springen en samen aan hun droom van vrede te 

werken. 

2C Vriendschap met ouderen 
De essentie van het werk met de ouderen van Sant’Egidio ligt in de menselijke nabijheid in het dagelijks 

leven. In de woonzorgcentra waar ouderen worden bezocht, proberen de vrijwilligers de eenzaamheid van 

mensen te verlichten, de bewoners met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de 

instelling te verbeteren. De trouwe vriendschap van de vrijwilligers die hen elke week bezoeken, doet de 

ouderen beseffen dat hun leven de moeite waard is en blijft, ondanks fysieke of mentale achteruitgang. 

Een belangrijke ontwikkeling is de groeiende betrokkenheid van ouderen zelf bij dit werk. Ook zij willen 

zich hiervoor inzetten. Ze gaan op hun beurt, net zoals de jongere vrijwilligers, andere ouderen bezoeken. 

Sant’Egidio werkt aan het bouwen van bruggen tussen bevolkingsgroepen en generaties. Regelmatig 

worden kinderen en jongeren uitgenodigd om bij de ouderen op bezoek te gaan. 

Apeldoorn 
De jongeren van Sant'Egidio in Apeldoorn hebben een woonzorgcentrum geadopteerd en verzorgen daar 

regelmatig een middagprogramma. Na een actief moment met spelletjes, liederen en gesprekken over 

levenservaringen wordt de middag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, met als hoogtepunt van 

het jaar een pannenkoekenparty. In de zomer gaan de jongeren wandelen met de ouderen in de tuin en 

de omgeving. Bij deze ontmoetingen zijn mooie vriendschappen gegroeid tussen de jongeren en de 

oudere bewoners van het woonzorgcentrum. Ook de vluchtelingen uit Syrië helpen steeds meer bij de 

activiteiten met de ouderen, waarbij de jongeren de Nederlandse taal kunnen oefenen en de ouderen 

meer begrip krijgen voor de situatie van vluchtelingen. 

Met Pasen en Kerstmis hebben de jongeren bij verschillende ouderen een attentie bezorgd in het 

woonzorgcentrum en in andere verzorgingshuizen. Daarnaast werd in het huis van Sant’Egidio op deze 

dagen een lunch verzorgd, waar ouderen, gehandicapten, jonge vrijwilligers en vluchtelingen elkaar 

ontmoetten in een ontspannen sfeer. De gezellige maaltijd aan mooi versierde tafels werd opgeluisterd 

met gedichten, pianomuziek en een lied. 

Amsterdam 
In Amsterdam worden in totaal 40 bewoners van twee woonzorgcentra bezocht. Vrijwilligers brengen al 

jaren wekelijks een bezoek aan ouderen in woonzorgcentrum Makroon in Amsterdam-Centrum. In 2018 

brachten de vrijwilligers elke week een bezoek aan bewoners van de Makroon en enkele ouderen die naar 

elders in de stad verhuisd zijn.  

Sinds mei 2016 bezoekt een nieuwe groep vrijwilligers wekelijks de oudere bewoners met een 

verstandelijke beperking van woonzorgcentrum Kastanjehof in Amsterdam-Oost. Op zaterdagochtend 

wordt koffie gedronken in de huiskamer van de afdeling. Daarna is er tijd voor een praatje of een spelletje 

met de ouderen die beneden koffie drinken. Sinds het najaar van 2018 bezoeken de vrijwilligers ook 

regelmatig de nieuwe huiskamer op de andere afdeling, waar de meest kwetsbare ouderen van 

Kastanjehof samen kunnen zitten en zo nodig geholpen worden met koffiedrinken en eten.  
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Vakantie  
In de zomer van 2018 heeft Sant’Egidio Amsterdam een vakantie georganiseerd voor ouderen met een 

verstandelijke beperking die nooit op vakantie gaan, samen met enkele Syrische en Nederlandse gezinnen. 

Met heel verschillende leeftijden en achtergronden vormden zij samen een grote familie met veel 

gezelligheid en vriendschap. Hoogtepunten van de week waren de rondvaart door de Binnendieze in Den 

Bosch en het bezoek aan het zwembad.  

Buurtfeest in Amsterdam Oost 
Op zaterdag 16 juni 2018 was er een barbecuefeest op het Kastanjeplein in Amsterdam. Zo’n veertig 

jongeren, ouderen, kinderen en buurtgenoten vierden de vriendschap op het plein met heerlijk eten, 

gezelligheid en spelletjes. De middag werd afgesloten met een gebed van Sant’Egidio in de Anna 

Bonifatiuskerk aan de Tweede Oosterparkstraat. Dertig jongeren en ouderen hebben gebeden om vrede. 

Voor elk land in de wereld waar oorlog of geweld heerst, werd een kaarsje aangestoken.   

Het buurtfeest werd georganiseerd door Youth for Peace van de Gemeenschap van Sant’Egidio en de 

Giovanni Corrado Foundation in samenwerking met de ABG parochie en Woonzorgcentrum Kastanjehof. 

2D Vriendschap met dak- en thuislozen 

Franciscustafel 
De Franciscustafel is een gastvrije plek waar dak- en thuislozen welkom zijn voor gratis eten. Maar de 

belangrijkste troef van de Franciscustafel is gratis vriendschap en de vastberadenheid om een mens in 

moeilijkheden nooit op te geven. Dak- en thuislozen genieten er eenmaal per week van een lekkere gratis 

warme maaltijd. De Franciscustafel moet een plek zijn waar behalve voedsel ook menselijke nabijheid, 

luisterbereidheid en respect centraal staan. Door de vriendschappen die de mensen van de Gemeenschap 

door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het om hun vertrouwen te winnen 

en hun steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden 

opgegeven. 

Baken in de stad 
De Franciscustafel is een baken voor vele daklozen, thuislozen en psychiatrisch patiënten. De mensen die 

komen, missen in hun dagelijks leven veelal structuur, gezonde voeding en aandacht. Velen van hen 

hebben geen vaste plek om te wonen. Wekelijks kunnen ze bij Sant’Egidio terecht voor een gezonde en 

lekkere warme maaltijd, waar ze in alle rust van kunnen genieten. Bij de Franciscustafel is de arme op de 

eerste plaats een mens, ook al is hij een mens met problemen. Een mens is immers meer dan de som van 

zijn problemen. Elke bezoeker is bij zijn naam gekend. Het respect dat deze mensen missen in de 

maatschappij, hervinden ze bij de Franciscustafel. Het herstellen en soms volledig van nul opbouwen van 

een sociaal netwerk is een voortdurende uitdaging en zorg. Het geloof van de vrijwilligers van Sant’Egidio 

in een nieuwe toekomst voor de thuislozen, dat zich uit in hun trouw, helpt uiteindelijk ook de meest 

vereenzaamde mannen en vrouwen er zelf in te geloven. 
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Wie zijn zij? 
Onder de bezoekers van de Franciscustafel zijn er die jong zijn en die proberen om hun leven (opnieuw) op 

poten te krijgen na een periode van verslaving, psychische of relationele problemen. Zij verdwijnen na 

verloop van tijd uit beeld, omdat ze de ondersteuning niet meer nodig hebben. Voor hen komen weer 

evenveel nieuwe gasten terug. Anderen zijn chronisch ziek - lichamelijk of psychisch - en slagen er mede 

dankzij de langdurige en trouwe vriendschap in om hun labiele evenwicht te behouden. Weer anderen 

leven zonder papieren, en hebben geen alternatieve mogelijkheden om hun leven op orde te krijgen. 

Daarnaast zijn er wisselende groepen van arbeidsmigranten uit heel Europa die een tijdje een bestaan 

proberen op te bouwen in ons land. Ze verdwijnen uit beeld wanneer ze werk en huisvesting gevonden 

hebben of vertrekken om hun geluk elders te zoeken. 

Enkele cijfers 
De Franciscustafel in Apeldoorn ontving elke maandagavond tussen de veertig en vijftig gasten die in een 

gezellige gastvrije sfeer genoten van een driegangenmenu, dat de praktijkschool De Boog had bereid. In 

2018 werden 1800 maaltijden aan de Franciscustafel geserveerd.  

In Amsterdam was de Franciscustafel in 2018 opnieuw iedere dinsdagavond geopend. Het aantal 

maaltijden dat versterkt werd nam verder toe. De Franciscustafel serveerde ruim 3300 maaltijden aan de 

‘vrienden van de straat’. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van afgelopen jaren. In 2018 hebben 

bijna 40 vrijwilligers zich ingezet voor de Franciscustafel. Elke week zijn er 13 vrijwilligers aanwezig om de 

avond goed te laten verlopen. In het begin van het jaar betrof het voor een groot deel vrijwilligers die 

slechts af en toe beschikbaar waren. Door hier extra aandacht aan te schenken, waren er eind 2018 meer 

vrijwilligers die veel regelmatiger kwamen. Daardoor is er meer tijd voor kwaliteit en het bouwen aan 

vriendschap. Onder de vrijwilligers zijn ook enkele buurtbewoners, wat de band met de buurt verstevigt. 

Buiten de wekelijkse maaltijd hebben de vrijwilligers 150 keer contact gehad met bezoekers van de 

Franciscustafel in de vorm van hulp bij het opruimen van huizen, begeleiding bij bezoeken, zoals aan 

gemeente, IND, ziekenhuis en begeleidingsgesprekken. Dit is niet alleen getalsmatig een flinke groei ten 

opzichte van het jaar ervoor, het betekent ook een kwalitatieve verdieping. 

Bijzondere gebeurtenissen 
Op uitnodiging van de abt is in het najaar een groep daklozen met vrijwilligers voor het derde jaar op rij op 

bezoek geweest bij de Adelbertabdij in Egmond. In de weldadige groene en rustige omgeving van het 

benedictijnerklooster genoten 45 daklozen grote gastvrijheid, met koffie, een heerlijk diner in de refter en 

tijd voor spel, ontspanning en ontmoeting. Dit uitstapje gaf hun veel rust en nieuwe energie. 

Ontmoeting en vriendschap op straat  
Ook dit jaar ontmoetten vrijwilligers dak- en thuislozen op straat. In Amsterdam, op het Kadijksplein, 

gebeurde dit elke vrijdagavond. De vrijwilligers maken voedselpakketten klaar, die enkele boterhammen, 

een pakje drinken, een koek en een banaan bevatten. In 2018 dienden zich enkele oudere vrijwilligers aan 

om wekelijks de broodjes voor te bereiden. Er werden ongeveer 2000 voedselpakketten uitgedeeld. Dit is 

een daling ten opzichte van vorig jaar. Het lijkt te maken te hebben met de koude wintermaanden. Er 

waren minder mensen aanwezig op straat en tegelijkertijd meer bezoekers in de warme ruimtes van de 

Franciscustafel. De vrijwilligers passen per week de aantallen aan, zodat niemand teleurgesteld wordt. 
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Ook wanneer de vrijwilligers met de voedselpakketten de straat op gaan, staat de vriendschap met de 

daklozen centraal. Onder de doelgroep bevinden zich mensen uit heel Europa, Zuid-Amerika, Noord-Afrika 

en het Midden-Oosten, die in Nederland op zoek zijn naar werk en in de tussentijd geen vaste verblijfplaats 

hebben. Daarnaast is er een substantieel aantal dak- en thuislozen van Nederlandse afkomst. De vrienden 

van de straat geven aan deze ontmoetingen te waarderen vanwege de persoonlijke gesprekken. De groep 

vrijwilligers, die vijftien mensen telt, heeft een brede culturele samenstelling met mensen van 

verschillende leeftijden uit heel Europa. Zij voerden in 2018 zo’n 400 gesprekken met de vrienden van de 

straat. Het vertrouwen in Sant’Egidio is groot en de vrienden van de straat begonnen begin december al te 

informeren naar de jaarlijkse kerstmaaltijd in de Mozes en Aäronkerk. 

In Apeldoorn gaat het straatteam sinds 2009 wekelijks op pad met de bakfiets om daklozen op te zoeken. 

Het is een vertrouwd beeld in Apeldoorn; de bakfiets met drie mensen in gele hesjes die de straat op gaan 

met koffie, thee, warme chocolademelk en brood. In de wintermaanden wordt er zelfgemaakte 

maaltijdsoep gebracht voor de mensen die de vrijwilligers op verschillende plaatsen in de stad ontmoeten. 

In de zomermaanden wordt getrakteerd op vers fruit. In 2018 hebben de vrijwilligers in Apeldoorn 2250 

kommen soep of bakjes fruit, 2250 koppen koffie, warme chocolademelk, thee en 1080 pakketjes brood 

uitgedeeld op straat. In de koude periode helpt Sant’Egidio de dak- en thuislozen via een goed gevulde 

bakfiets ook met handschoenen, sjaals en mutsen en als het nodig is met slaapzakken voor de mensen die 

buiten slapen. 

Maaltijd voor zwerfjongeren 
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. 

Kledingbank 
De kledingbank in Apeldoorn is in 2011 ontstaan als een plek waar niet alleen de kleding, maar ook de 

ontmoeting belangrijk is. In de loop der jaren werd steeds duidelijker dat zowel de mensen die kleding 

komen uitzoeken als degenen die het komen brengen, behoefte hebben aan contact. In 2018 ontving de 

kledingbank 4900 gasten, waarvan 3100 volwassenen en 1800 kinderen. Bij deze aantallen zijn niet 

inbegrepen de mensen die op andere dagen dan de openingstijden via instanties een afspraak hebben 

gemaakt en de mensen die hun kleding en linnengoed kwamen brengen om die een nieuwe bestemming 

te geven. Wanneer mensen kleding komen brengen van hun overleden dierbaren, krijgen zij de ruimte en 

aandacht om hun verhaal te vertellen bij een kopje koffie.  

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

maatschappelijke stage doen, door kleding te sorteren, te strijken, op te hangen in de winkel en het een 

waardig aanzien te geven. De kledingbank is op maandagochtend, woensdagochtend en zaterdag de 

gehele dag open voor gasten. 
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Koffie-inloop 
Sinds 2017 is er in de koffiekamer van de kledingbank elke maandagochtend een koffie-inloop voor de 

bewoners in de wijk Zuid. Deze inloop creëert gezelligheid en is zeer laagdrempelig. Er wordt gezellig 

gepraat. Bezoekers maken kaarten of kunnen een spelletje doen. Iedereen is er van harte welkom. 

Naaiatelier 
In de kledingbank is op maandagmiddag een naaiatelier. Vrouwen uit Irak en Syrië verstellen de kleding 

van gasten van de kledingbank. Daarnaast hebben zij kerstkussens en schorten gemaakt om geld in te 

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

vinden voor eenvoudig verstelwerk. 

Boekenbank 
Naast kledinguitgifte is in 2018 gestart met de opzet van een Boekenbank. De kledingbank had al langere 

tijd kinderboeken om mee te nemen. De Boekenbank is nu uitgebreid met boeken voor volwassenen. Het 

aanbod van boeken groeit en de gasten maken er dankbaar gebruik van. 

2E Vriendschap met migranten 

Statushouders 
In 2015 ontstonden er vriendschappen met mensen die, op de vlucht voor oorlog en geweld, zijn 

aangekomen in Nederland. De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft in Amsterdam en Apeldoorn 

vriendschap gesloten met enkele tientallen van hen. Naarmate deze contacten zich ontwikkelen, vervaagt 

steeds meer het onderscheid tussen wie helpt en wie geholpen wordt. 

Met name bij de Syrische christenen is er een bijzondere behoefte aan vriendschap, omdat zij als 

minderheid vaak in een lastige positie verkeren. Het is voor hen van groot belang om opgenomen te zijn in 

een ‘familie’ van geloofsgenoten en daardoor bemoedigd te worden. Voor veel statushouders geldt verder 

dat het een grote wens is zich de Nederlandse taal eigen te maken om een goede start te kunnen maken 

in Nederland. Daarnaast is er grote nood om iets om handen te hebben: veel statushouders vinden niet 

direct werk. Sant’Egidio geeft op drie manieren antwoord op deze noden. 

Samen één familie vormen 
Enkele tientallen van de Syriërs die Sant’Egidio leerden kennen, hadden in 2018 inmiddels huisvesting 

gevonden en waren bezig met hun inburgeringstraject of hebben die zelfs afgesloten. Veel van de gezinnen 

die 2017 in Nederland zijn aangekomen, zijn ondertussen ook al ingeburgerd. Al deze vrienden hebben zich 

opgenomen gevoeld in de familie van Sant’Egidio en waren welkom bij diverse ontmoetingen en 

activiteiten.  

Nederlandse taal 
Wekelijks ontving Sant’Egidio vluchtelingen en migranten in de taalschool in Amsterdam en Apeldoorn. 

Tweemaal per week werden lessen aangeboden op verschillende niveaus met de nadruk op conversatie. 

De lessen waren volledig in het Nederlands en werden gegeven door vrijwilligers. Tijdens de 

conversatielessen werd aandacht besteed aan de Europese cultuur en geschiedenis om op deze manier de 

integratie van de statushouders vlotter te laten verlopen. In de loop van het jaar is de taalschool in 
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Amsterdam gestopt. Dit omwille van het feit dat de meeste studenten de taal ondertussen zodanig goed 

onder de knie hebben gekregen dat ze werk gevonden hebben en hun inburgeringstraject succesvol 

afgesloten hebben.  

Integratie 
Door de ontmoetingen bij Sant’Egidio zijn vele vriendschappen ontstaan en bezoeken mensen elkaar ook 

thuis. Het is voor velen erg belangrijk om een netwerk van contacten op te bouwen. Ook is er soms hulp 

nodig bij het zoeken van een school, contact met instanties, het lezen van post en het begrijpen hoe dingen 

in Nederland geregeld zijn. Sommigen konden geholpen worden met het vinden van werk. Een groeiend 

aantal statushouders zet zich als vrijwilliger in voor anderen. Wekelijks helpen ze in het restaurant voor 

daklozen, de Franciscustafel. Weer anderen helpen als vrijwilligers bij het bezoek aan de ouderen of de 

kledingbank. Enkele jongeren helpen in de School van Vrede, waar kinderen uit een kansarme buurt 

ontvangen worden. Anderen hielpen mee tijdens de vakantie voor de ouderen. De ervaring leert dat het 

hun veel voldoening geeft om iets voor een ander te kunnen betekenen. Het is een manier om te kunnen 

participeren in onze samenleving. 

Vriendschap en ontmoeting in Apeldoorn 
Voor christelijke vluchtelingen uit Arabisch sprekende landen zijn in Apeldoorn weinig mogelijkheden om 

naar de kerk te gaan. Samen naar de kerk gaan en daar anderen ontmoeten levert een belangrijke bijdrage 

aan hun integratie in Nederland. Daarom worden in Apeldoorn regelmatig vieringen georganiseerd in het 

Arabisch, met aansluitend een maaltijd in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk als gelegenheid tot 

ontmoeting. Er wordt ook individueel taal- en conversatieles gegeven aan migranten en er wordt 

bemiddeld in het vinden van werk of stageplaats om de taal te leren.  

Vakantie naar Texel  
In augustus zijn vluchtelingengezinnen met jonge kinderen (uit Syrië, Irak en Sierra Leone) samen met 

Nederlandse families van Apeldoorn naar Texel afgereisd voor een vakantie. Zo’n vijftig mensen hadden 

een heerlijke week, waarin zij kennis konden maken met een uniek stukje Nederland. Er was veel te zien, 

veel te doen. Er is samen gekookt en gegeten, samen gezongen, gedanst en plezier gemaakt. Het was een 

familievakantie die troost bood aan diegenen die hun familie moeten missen. 

Mensen zonder papieren 
Aan het eind van 2017 leerde Sant’Egidio in Amsterdam een groep ongedocumenteerde vluchtelingen van 

We Are Here kennen, die de leegstaande Christus Koningkerk had gekraakt. Ze verbleven in een 

onmenselijke en uitzichtloze situatie, in een grote en ijskoude kerk, waar geen verwarming en nauwelijks 

elektriciteit aanwezig was. Het gaat om vluchtelingen die vaak al lang in Nederland zijn. Ze hebben geen 

verblijfsvergunning gekregen, kunnen niet teruggestuurd worden naar hun land van herkomst en hebben 

vaak geen recht op opvang. In 2018 heeft Sant’Egidio deze groep verdere hulp, vriendschap en nabijheid 

geboden.  

De groep verblijft al een aantal jaar in wisselende kraakpanden in Amsterdam, tot ze daar weer uitgezet 

worden en op zoek moeten naar een andere plek. De situatie is vaak uitzichtloos en mensen verliezen 

mettertijd de hoop op een toekomst. Er is directe nood aan warm voedsel en kleding. Met een groep 

ervaren vrijwilligers bezocht Sant’Egidio ze in 2018 elke week met het aanbod van huisgemaakte warme 
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soep, brood en een luisterend oor. Het gaat veelal om uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Afrikaanse 

landen als Soedan, Eritrea, Gambia en Nigeria.  

Ook in 2018 verbleef deze groep op wisselende locaties in Amsterdam. De vrijwilligers van Sant’Egidio 

volgden hen trouw op de plekken waar ze op dat moment verbleven. Op deze manier werd een 

vertrouwensband opgebouwd, want in tegenstelling tot andere vormen van de spontane hulpverlening op 

verschillende plekken, waren de bezoeken van Sant’Egidio niet afhankelijk van de plek waar ze verbleven. 

De vriendschap van onze vrijwilligers bood een houvast aan deze ontwortelde mensen.  

Dankzij de financiële ondersteuning van enkele fondsen konden deze bezoeken al enkele weken na het 

vaststellen van de nood van start gaan. Hiervoor werd een tweedehands bakfiets aangeschaft. Daklozen 

die begeleid worden door Sant’Egidio in Antwerpen hebben deze bakfiets gerestaureerd en aangepast, 

zodat er gemakkelijk en veilig soep mee vervoerd kan worden naar de plaats waar de groep zich op dat 

moment bevindt.  

Deelname aan kerkasiel  
Op 29 november 2018 en 23 januari 2019 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. Wekenlang 

werd er gebeden in buurt- en kerkhuis Bethel, om aandacht te vragen voor de 400 kinderen in Nederland 

die hier zijn geworteld, maar die desondanks niet vallen onder het kinderpardon en dreigden te worden 

‘terug’ gestuurd naar het land van herkomst van hun ouders. Het Armeense gezin verbleef zelf 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. Het gebed met Sant’Egidio tijdens het kerkasiel duurde twee uur, waarin werd gezongen, 

gebeden en gelezen uit het Woord van God. De Heer is een toevlucht voor de armen in hun nood, lazen 

we (Jes. 25, 4). Tijdens het tweede uur werd het gebed voor de vrede gebeden, zoals Sant’Egidio dat 

maandelijks bidt over de hele wereld. Daarbij worden de namen genoemd van alle landen waar oorlog en 

conflicten heersen en worden kaarsen aangestoken. Uiteraard werd er ook voor Armenië gebeden, en voor 

de vele mensen in ons land die niet over de juiste papieren beschikken om hier te blijven. 

Op 29 januari 2019 sloot de regeringscoalitie een akkoord over het kinderpardon, waardoor de familie 

Tamrazyan en vele anderen in Nederland kunnen blijven.  

2F Kerstmis met Sant’Egidio 
Het kerstfeest is het feest van de geboorte van Jezus in de marge van de samenleving. Het leven van Jezus 

zal in het teken staan van de armen die Hij ontmoet overal om hem heen. Daarom viert de Gemeenschap 

van Sant’Egidio al meer dan dertig jaar het feest van zijn geboorte met alle armen, bij voorkeur in een kerk. 

Toen was er geen plek voor Hem in de herberg, nu deelt Sant’Egidio haar mooiste plek met al zijn vrienden. 

Amsterdam 
Inmiddels volgens traditie werd het jaarlijkse kerstdiner gehouden op kerstavond in de Mozes en 

Aäronkerk. Zo’n 220 daklozen, ouderen, kinderen van de School van Vrede met hun familie, statushouders 

en mensen zonder papieren zaten aan tafel. Een mooie mix van mensen van alle leeftijden en alle 

achtergronden, die in zeer goede sfeer met elkaar de avond hebben doorgebracht. De kerk was 
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omgetoverd in een mooie zaal. De tafels waren feestelijk gedekt. De gasten waren bijzonder getroffen door 

de goede en vriendschappelijke sfeer en het heerlijke eten. De aanwezigheid van kinderen, zowel onder 

de gasten als onder de vrijwilligers, werd door de mensen in nood erg gewaardeerd. 

120 vrijwilligers, onder wie vele jongeren, zorgden voor de zorgvuldige voorbereiding, een vlotte 

bediening, voor gezelschap aan tafel en ook voor het inpakken en uitdelen van de cadeaus. Met hun inzet 

op deze bijzondere avond maakten ze vele armen blij. Maar ook voor de vrijwilligers zelf was dit een mooie 

invulling van het feest van Kerstmis. Ze beleven het feest op een mooie en zinvolle manier die afwijkt van 

het beeld van Kerstmis als feest van kerstballen, grote cadeaus en samen eten in de beslotenheid van de 

familie. 

De cadeaus die aan het eind van het kerstdiner op naam worden uitgedeeld, zijn voor de gasten van 

bijzondere betekenis. Voor ieder wordt iets gekozen dat hij of zij goed zou kunnen gebruiken. Voor een 

arme is een kerstcadeau niet een van de vele presentjes, maar een blijk van persoonlijke aandacht.  

“Het kerstdiner van Sant’Egidio wordt overal in de wereld in een kerk 

gehouden. Ook de paus heeft daar onlangs aan deelgenomen, zoals voor 

zover ik weet, ook zijn voorgangers deden. Iemand zal zeggen: maar de kerk 

is toch voor de eredienst en niet voor feesten en partijen? Dat klopt maar in 

dit geval is het toch iets anders: Sant’Egidio brengt ermee tot uiting dat de 

dienst aan de armen - of liever nog: vriendschap met de armen, die in het hart 

van Sant’Egidio staat geschreven -, eredienst is en net zo noodzakelijk als de 

lof van God door de liturgie.”  

Mgr. Jan Hendriks, bisschop-coadjutor Haarlem-Amsterdam  

bron: www.arsacal.nl  

Ouderen en jongeren 
Nieuw was het kerstfeest dat de Friends samen met de vrijwilligers verzorgden voor de bewoners van 

Kastanjehof in de naastgelegen kerk van de ABG-parochie. Het was een viering en feest in één. De tafels 

waren mooi gedekt en er werden lekkere dingen gedeeld. De geestelijk verzorger van het 

woonzorgcentrum had een kerstverhaal voorbereid, en iedereen kon een kaarsje opsteken voor degenen 

die op deze speciale dag gemist werden. De 50 aanwezigen genoten van de gezelligheid. Er werden 

kerstliederen gezongen en ten slotte kreeg iedereen een persoonlijk cadeau.  

Apeldoorn 
Op 19 december organiseerde Sant’Egidio Apeldoorn de jaarlijkse pizzaparty voor de jongeren zonder vaste 

woon- en verblijfplaats. In 2018 was dat in en rond de Kledingbank aan de Oude Beekbergerweg. Hierdoor 

konden 80 jongeren op deze locatie tevens kleding uitzoeken. Met een dankbaar gevoel kon het team van 

de Kledingbank de jongeren van ‘nieuwe’ kleding voorzien. Naast de kleding hebben de jongeren genoten 

van de pizza’s die ter plaatse werden gebakken in houtgestookte pizzaovens. Het was een gezellige 

ontspannen avond met muziek tussen de kerstbomen en vuurkorven. Na afloop van de pizzaparty 

ontvingen de 80 jongeren een kerstpakket.  

Voor de gasten van de Franciscustafel hebben de vrijwilligers een kerstdiner georganiseerd voor zestig 

bezoekers in de pastorie van de kerk. Tijdens de maaltijd kregen de gasten een kerstgeschenk, met een 

http://www.arsacal.nl/
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door hen zelf gevraagde attentie, variërend van een fleecedeken, kaars, doucheartikelen, waterkoker tot 

handschoenen of een sjaal. Alles in een mooi ingepakt pakket met wat chocolade en kerstkoekjes. Vooral 

voor de gasten die nog nooit een kerstgeschenk kregen was dit een ontroerend moment. Zowel de maaltijd 

voor de Franciscustafel als de pizza’s en de kerstpakketten waren geschonken door diverse bedrijven in en 

rond Apeldoorn.  

Op Tweede Kerstdag kwam Sant’Egidio met 20 vrijwilligers bij elkaar om een kerstfeest te houden in 

Omnizorg, het opvanghuis voor dak- en thuislozen en verslaafden. De vrijwilligers vertelden het 

kerstverhaal en zongen samen bekende kerstliederen in een sfeer van samen familie zijn met mensen aan 

de rand van de samenleving. Na afloop was er tijd voor koffie met wat lekkers en een persoonlijke 

ontmoeting. Een bewoner van Omnizorg zei: “Op deze manier heb ik toch nog een beetje Kerst gehad.” 

 

 

 

 

Naaiatelier in Apeldoorn 
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3 Sant’Egidio internationaal 

3A Strijd tegen de doodstraf 
Vanaf de tweede helft van de jaren negentig zet de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio zich actief 

in voor de strijd tegen de doodstraf. Aanleiding daarvoor was de correspondentie van een van de leden in 

Rome met iemand die in de Verenigde Staten in de dodencel zat, Dominique Green. Het aantal mensen dat 

met terdoodveroordeelden schreef, groeide en daarmee ook de concrete inzet voor de gevangenen, door 

bezoeken, correspondentie, juridische bijstand en de vraag naar verbeterde condities in de gevangenissen.  

Door de jaren heen werd Sant’Egidio zo een belangrijke speler in de strijd voor een universeel moratorium 

en de afschaffing van de doodstraf wereldwijd. Sant’Egidio werkte mee aan het ontstaan van de World 

Coalition Against the Death Penalty en promoot de wereldwijde beweging ‘Cities for Life - Steden tegen de 

doodstraf’. Sant’Egidio lanceerde ook de internationale dag van Steden tegen de Doodstraf die ieder jaar 

op 30 november plaatsvindt. Daarnaast organiseert Sant’Egidio jaarlijks een internationale conferentie van 

ministers van justitie. Dit is een gelegenheid waar landen waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd, hierover 

kunnen spreken met landen waar de doodstraf is afgeschaft. 

Conferentie tegen de doodstraf 
Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de Doodstraf organiseerde Sant’Egidio in Nederland op 10 

oktober 2018 de lezing met de titel ‘Don’t Kill in Our Names’, als getuigenis tegen de doodstraf. In een 

overvolle zaal (meer dan 80 mensen) in het Academiegebouw in Utrecht was het indrukwekkende verhaal 

te horen van Susan Kigula uit Oeganda en van haar dochter Letitia, voorafgegaan door een presentatie van 

mr. dr. Pauline Jacobs over de afschaffing van de doodstraf in Europa. 

Het krachtige verhaal van Susan is dat van een vrouw die zich staande wist te houden en niet verbitterd is 

geraakt. Nu zij vrij is, zet zij zich in voor gevangenen, zodat zij zich kunnen verdedigen met hulp van een 

advocaat, en voor hun kinderen die – zoals haar eigen dochter – verweesd achterblijven. Ook is zij actief in 

de strijd tegen de doodstraf. Een verhaal van hoop, moed en daadkracht.  Na afloop was er gelegenheid 

om met elkaar en met de sprekers na te praten, waar velen gebruik van hebben gemaakt. 

3B Adventsactie steunt DREAM in Malawi 
In 2018 werd het internationale project van Sant’Egidio ‘Geboorteregistratie voor hiv besmette kinderen 

in Malawi’ voor het 3e jaar op rij gekozen om steun te krijgen in het kader van de Adventsactie. Malawi is 

een van de armste landen ter wereld en wordt geteisterd door hiv en aids. Maar liefst tien procent van de 

bevolking is besmet met het virus. In het derde projectjaar lag de focus op de inschrijving van de kinderen 

in de bevolkingsregister. Sant’Egidio heeft in Malawi het programma ‘BRAVO!’ opgezet om 

geboorteregistratie te bevorderen. De eersten die een geboortebewijs ontvangen zijn tweeduizend HIV-

positieve kinderen van 0-16 jaar. Veel van hen zijn wees en dus extra kwetsbaar, het geboortebewijs biedt 

hen belangrijke bescherming. In heel Nederland werd in de Adventsperiode campagne gevoerd voor vijf 

projecten rond het thema “Moeder en kind”. Veel parochies en organisaties in het land hebben ervoor 

gekozen om voor het project van Sant’Egidio te collecteren. Het project werd gesteund met een bedrag 

van 50.000 euro. 
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In Amsterdam organiseerde Sant’Egidio in de Mozes en Aäronkerk voor de derde keer een 

kerstbenefietconcert. Daarnaast hielden de vrijwilligers van Sant’Egidio op Koningsdag een vrijmarkt voor 

de deur van de Mozes en Aäronkerk. De spullen die ingezameld waren door de vrijwilligers werden 

verkocht en de opbrengst ging naar het project in Malawi.  

3C Internationale Vredesontmoeting “Bridges of Peace” in Bologna 
In oktober 2018 vond de Vredesontmoeting ‘Bridges of Peace’ plaats in Bologna met honderden 

verantwoordelijken van christelijke kerken, de wereldgodsdiensten en het humanisme. Deze ontmoeting 

vloeit voort uit de historische ontmoeting van Assisi in 1986, toen op uitnodiging van paus Johannes Paulus 

II voor het eerst leiders van alle wereldgodsdiensten samenkwamen om te bidden om vrede. Sinds 1987 

organiseert Sant’Egidio jaarlijks een ontmoeting in de ‘geest van Assisi’ die ondertussen uitgegroeid is tot 

een driedaagse bijeenkomst, gevuld met conferenties en gesprekken over de pijnpunten van de 

hedendaagse wereld. In 2018 nam een grote delegatie van Sant’Egidio uit Nederland deel aan deze 

ontmoeting. Tien vrijwilligers vervulden ondersteunende taken, waaronder het begeleiden en vervoeren 

van gasten, en het vertalen van teksten en persberichten. 

 

 

Conferentie ‘De Schoonheid van de Ouderdom’ (zie blz. 29) 
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4 Cultuur maken 

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

gevangenen overal in de wereld verrijken de Gemeenschap van Sant’Egidio en geven een extra perspectief 

op de samenleving en de wereld. In de loop van de afgelopen vijftig jaar zijn er diverse thema’s naar boven 

gekomen die Sant’Egidio aan het hart gaan en die zij onder de aandacht wil brengen. In 2018 is daar op 

verschillende manieren vorm aan gegeven. 

Bijdrage aan de bundel van de ChristenUnie 
Sant’Egidio is gevraagd om mee te werken aan een publicatie van de ChristenUnie: ‘De goede 

gemeenschap; katholiek sociaal denken over politiek en maatschappij’ die in juni 2018 gepresenteerd 

werd. Het bevat een artikel van Colm Dekker over vriendschap met de armen en een dubbelinterview met 

Gert-Jan Segers en Hilde Kieboom, de verantwoordelijke voor de Gemeenschap van Sant’Egidio in de Lage 

Landen.  

Boekpresentatie ‘Paus Franciscus Het vijfde jaar. Zalig de armen’ 
Op 13 maart 2018 vond in het Huis van Sant’Egidio in Amsterdam de boekpresentatie plaats van ‘Paus 

Franciscus Het vijfde jaar. Zalig de armen’ geschreven door Christian van der Heijden. De inleiding werd 

verzorgd door Hilde Kieboom, de verantwoordelijke van de Gemeenschap van Sant’Egidio in de Lage 

Landen. Zij heeft ook een voorwoord geschreven voor dit jaarboek dat alle gebeurtenissen en toespraken 

van het vijfde jaar van het pontificaat van paus Franciscus bundelt. Een bijzonder jaar dat in het teken van 

de armen stond, aldus de auteur.  

Bert Koenders bij de conferentie 50e verjaardag van Sant’Egidio 
Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio is in Amsterdam een conferentie gehouden 

over de betekenis van Sant’Egidio voor de kerk, de stad en de wereld. 

Deelnemers waren mgr. Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam), Peter Kranenburg (fractielid CU 

Apeldoorn), Hilde Kieboom (voorzitter Sant’Egidio in de Lage Landen) en Bert Koenders (voormalig minister 

van Buitenlandse Zaken), Colm Dekker en Ronald Dashorst (beiden Sant’Egidio Nederland). De gesprekken, 

die geleid werden door Leo Fijen (KRO-NCRV), werden met interesse gevolgd in een goed gevulde Mozes 

en Aäronkerk.  

Sant’Egidio en de kerk 

Mgr. Hendriks: Sant’Egidio maakt de liefde van de kerk voor de naasten in Amsterdam zichtbaar. Mensen 

kunnen hier zien dat christen-zijn impact heeft. Het gaat er niet alleen om wat Sant’Egidio doet, maar het 

is ook een signaal van wat belangrijk is in een geïndividualiseerde stad: de vriendschap. Paus Franciscus 

roept ons op om naar buiten te gaan, naast mensen te staan en onszelf niet op de eerste plaats te zetten. 

Onze samenleving is vol van sentimentele liefde. Dit (Sant’Egidio) is juist een inspiratiebron voor het 

beleven van diepe vriendschap, en dat is aantrekkelijk voor anderen, ook binnen de kerk. Sant’Egidio, 

bewaar je charisma en leef daaruit! 

Colm Dekker: Sant’Egidio is blij met dit gebouw (Mozes en Aäronkerk), maar we laten ons niet opsluiten in 

de kerk. We trekken er steeds op uit om een teken van hoop te zijn. De vriendschap is voor ons een 

onvoorwaardelijk aanbod aan de armen. Alle mensen zijn welkom als vrienden. Iedere mens kent de strijd 
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tegen egocentrisme. In de Gemeenschap kunnen we elkaar daarbij helpen. De boodschap aan de kerk is 

om niet zo bang te zijn: durf te leven.  

Sant’Egidio en de stad 

Peter Kranenburg: In Apeldoorn is de ChristenUnie op zoek naar wie buiten de samenleving vallen. Zo 

leerden we de Franciscustafel (daklozenrestaurant van Sant’Egidio) kennen. De statistieken zeggen dat het 

goed gaat in Apeldoorn, maar daar waar Sant’Egidio is, ontmoeten we mensen die wel degelijk buiten de 

boot vallen. Als mensen aankloppen bij Sant’Egidio geeft dat ons de kans om als gemeente te zien waar de 

noden liggen die we op het stadhuis niet kennen. Sant’Egidio benadert mensen niet vanuit een beleidsvisie, 

maar vanuit de vriendschap. Het is geen instituut, maar een aanbod van ongeziene nederigheid aan een 

stad waarin mensen veel met zichzelf bezig zijn.  

Ronald Dashorst: Sant’Egidio heeft ons hart veranderd, en dat geven we door. In Rome is ter gelegenheid 

van de 50e verjaardag een beeld onthuld van een dakloze Jezus, liggend op een bankje. Dat is een treffend 

beeld van Sant’Egidio: Jezus zien in de armen. Voor onszelf is het relevant dat we vertrekken vanuit het 

evangelie. Maar in de hulp aan de ander staat hun nood voorop. Sant’Egidio is voor mij een nieuwe manier 

om de oorspronkelijke roeping van de kerk vorm te geven: door kerk en samenleving te verbinden.  

Sant’Egidio en de wereld 

Bert Koenders: Ik leerde Sant’Egidio kennen in Mozambique, dat al jaren in een burgeroorlog verkeerde, 

waar het hen lukte om nederig en vanuit het perspectief van de armen strijdende partijen bij elkaar te 

brengen. In Abidjan in Ivoorkust werkte ik voor de VN in een keurig hotel. Daar omheen lag de armste buurt 

van de stad. In die buurt was alleen Sant’Egidio aanwezig. Sant’Egidio is in de kerk, de stad en de wereld 

steeds uitnodigend, trots, professioneel en inspirerend. Er staat een spanning op elke samenleving waar 

migratie toeneemt. In Nederland is een enorme inzet om vluchtelingen te helpen. Het draagvlak is groter 

dan het crisisnieuws vaak doet vermoeden.  

“De humanitaire corridors zijn inspirerend. Ik hoop dat dit in Nederland ook 

kan om de armste en meest kwetsbare mensen te helpen. In een samenleving 

waarin veel gediscussieerd wordt, is het belangrijk om bruggen te slaan naar 

wie kwetsbaar zijn, en mensen te zien als individu. Dat is de grote kracht van 

Sant’Egidio! Ik verzet me tegen de tegenwoordige blik op armen als 

slachtoffer van hun eigen gebrek aan inzet. Het zijn mensen zoals wij. Zij 

inspireren om te blijven strijden tegen onrecht. Onze wereld van expertise en 

bureaucratie heeft een tegenbeweging als Sant’Egidio nodig.” 

Bert Koenders (voormalig minister van Buitenlandse Zaken) 

Hilde Kieboom: Dit is een vreugdevol feest, maar we kunnen dit alleen voortzetten door nederige mensen 

te zijn. Nederigheid is geen middelmatigheid. Wij koesteren hoge ambities. Sant’Egidio kenmerkt zich door 

fierheid (trots) en nederigheid. Precies en excellent willen zijn, ons echt verdiepen in de situatie van 

mensen en die ter harte nemen. Paus Franciscus vraagt ons om vluchtelingen als onze broers te 

beschouwen. Met de humanitaire corridors brengen we Syrische vluchtelingen veilig naar Europa, en 

helpen hen integreren. In Afrika is Sant’Egidio gestart met aidstherapie naar Europese standaarden voor 

zwangere vrouwen, tegen de berusting en vooroordelen van het Westen in. Dat begint met iets kleins op 
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één bepaalde plaats. Dan zien anderen dat het mogelijk is. We leren niet op te geven, maar te blijven 

volhouden. 

Conferentie ‘De schoonheid van de ouderdom’ 
In de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam hield de Gemeenschap van Sant’Egidio op 9 juni een conferentie 

met de titel ‘De schoonheid van de ouderdom’. In een tijd waarin ouderen steeds vaker de vraag krijgen: 

‘Hoe lang wil je ons nog tot last zijn?’, bracht Sant’Egidio in beeld hoe mooi ouderen juist in hun 

kwetsbaarheid zijn.  

De conferentie begon met een lunch, waarin de gasten iets konden proeven van de vriendschap van 

Sant’Egidio met de ouderen. De 150 deelnemers aan de conferentie waren ouderen, professionals en 

vrijwilligers (de jongste was 19, de oudste deelnemer was 94) afkomstig uit kerkelijke en niet-kerkelijke 

kringen, die open met elkaar in gesprek gingen. Als sprekers traden op: auteur Vonne van der Meer, 

journalist Gerbert van Loenen, documentairemaker Anne Christine Girardot en Katrien Van de Weghe van 

Sant’Egidio. 

Auteur Vonne van der Meer belichtte hoe de vele krantenkoppen over wat ouderen de samenleving 

kosten, ouderen het gevoel kunnen geven dat ze ongewenst zijn. Journalist Gerbert van Loenen vroeg zich 

af waarom de discussie over voltooid leven in de media zo kritiekloos wordt gevoerd. Hij pleitte voor een 

samenleving waarin ruimte is voor mensen die aftakelen. Documentairemaker Anne Christine Girardot 

toonde fragmenten uit haar gevoelige documentaire ‘Tijd om te sterven’. “Juist in de broze kwetsbaarheid 

van iemand voor wie het einde van het leven nadert, is iemand helemaal mens. En staat hij ons ook toe om 

zelf helemaal medemens te zijn.” Katrien Van de Weghe vertelde over haar vriendschap met de ouderen 

en over het huis van Sant’Egidio in Antwerpen, ‘Simeon en Hanna’, waar acht ouderen wonen in een 

familiale sfeer. Vanuit de ervaring met hun eigen zwakheid en verlies zijn ze in staat anderen nabij te zijn. 

We moeten ons daarom afvragen hoe we ouderen een plaats en een taak in de samenleving kunnen geven. 

Dat begint bij een nieuwe kijk op ouderdom als een eigen levensfase. 

Boekpresentatie ‘Alles kan veranderen’ van Andrea Riccardi 
Op woensdag 14 november 2018 werd in het Huis van Sant’Egidio aan het Waterlooplein in Amsterdam 

het nieuwste boek van Andrea Riccardi, historicus en stichter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, 

gepresenteerd. In ‘Alles kan veranderen – kijken met hoop naar de wereld van morgen’ reflecteert hij op 

de solidariteit in tijden van globalisering. Hij spreekt over de waarde van het gebed, de vriendschap met 

de armen en de inzet voor de vrede en biedt een originele blik op de grote uitdagingen van deze tijd. De 

inleidingen bij het boek werden verzorgd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, mgr. Jan Hendriks en mevrouw 

Hilde Kieboom. 

Prof. Hirsch Ballin: Dit boek kan behulpzaam zijn om een nieuwe generatie te enthousiasmeren voor 

christelijk politiek engagement. Riccardi staat in dit boek voor: opkomen voor mensen vanuit 

maatschappelijke en gelovige betrokkenheid. Het is belangrijk dat het gedachtegoed van Sant’Egidio in 

Nederland bekend wordt. 

Mgr. Hendriks: Alleen al door het stichten van een Gemeenschap ging Sant’Egidio tegen de stroom van het 

individualisme in. Door de dialoog en ontmoeting zonder uit te sluiten, vervaagt het onderscheid tussen 

wie helpt en wie ontvangt. Wie ik als vluchteling ontmoette bij de kerstmaaltijd bij Sant’Egidio was een jaar 

later als vrijwilliger aan het helpen. Sant’Egidio is besmettelijk. Op deze centrale plek in Amsterdam is 
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Sant’Egidio een teken van wat en wie zou moeten tellen. Ik dank de Gemeenschap voor haar aanwezigheid 

hier. 

Hilde Kieboom: Bij de start van Sant’Egidio in Antwerpen in 1985 kwam Riccardi naar ons toe, en zei 

meteen: jullie blik moet ook naar Nederland gaan. Ook in een geseculariseerde cultuur is er een spirituele 

honger. De uitdaging is de kerk op te bouwen als een volksgemeenschap, een inclusieve familie. Riccardi 

sprak deze zomer in Rome voor meer dan 1000 jongeren uit heel Europa, met een pleidooi voor vrijheid, 

en vol vertrouwen dat jongeren de droom kunnen voortzetten. Hij heeft ze een serieus verhaal 

voorgehouden en ze hebben geluisterd.  

 

 

Andrea Riccardi bij de Youth for Peace van Sant’Egidio in Rome, juli 2018 
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Sant’Egidio in de media 

Gemeenschap van Sant’Egidio 
Stijn Fens in Trouw 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/ga-eens-naar-de-basiliek-van-santa-maria-als-u-in-rome-bent-

maria-zal-u-met-open-armen-ontvangen~b696158a/ 

Geloofsgesprek van KRO/NCRV 

Mgr. Joop Stam, rector Mozes en Aäronkerk  

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/joopstam180304-

kn1695987  

Zeger Polhuijs, Sant’Egidio Rome 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/zegerpolhuijs180415-

kn1697576  

Mgr. Jan Hendriks bij de 50ste verjaardag van Sant’Egidio 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/janhendriks180610-

kn1698865  

Een reportage van Zin in Weekend over Sant’Egidio  

https://www.nporadio5.nl/zininweekend/gemist/uitzending/593152/14-04-2018 

Interview met Andrea Riccardi, stichter van Sant’Egidio, in Katholiek Nieuwsblad  

https://www.santegidio.nl/180427-kn-andrea-riccardi/ 

Ignisweb 

Interview met Colm Dekker, verantwoordelijke Sant’Egidio Amsterdam 

https://igniswebmagazine.nl/kerk/santegidio-colm-dekker/ 

 

Gebed 

De Stentor 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/verschillende-kerken-samen-in-gebed-in-apeldoorn~ab86cbda/ 

 

Ouderen 
Katholiek Nieuwsblad 

https://www.santegidio.nl/we-hebben-de-ouderen-nodig-kn-over-de-ouderenconferentie/  

Nederlands Dagblad 

https://www.santegidio.nl/voorbij-het-zwitserlevengevoel-nd-over-de-ouderenconferentie/ 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/ga-eens-naar-de-basiliek-van-santa-maria-als-u-in-rome-bent-maria-zal-u-met-open-armen-ontvangen~b696158a/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/ga-eens-naar-de-basiliek-van-santa-maria-als-u-in-rome-bent-maria-zal-u-met-open-armen-ontvangen~b696158a/
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/joopstam180304-kn1695987
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/joopstam180304-kn1695987
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/zegerpolhuijs180415-kn1697576
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/zegerpolhuijs180415-kn1697576
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/janhendriks180610-kn1698865
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2018/janhendriks180610-kn1698865
https://www.nporadio5.nl/zininweekend/gemist/uitzending/593152/14-04-2018
https://www.santegidio.nl/180427-kn-andrea-riccardi/
https://igniswebmagazine.nl/kerk/santegidio-colm-dekker/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/verschillende-kerken-samen-in-gebed-in-apeldoorn~ab86cbda/
https://www.santegidio.nl/we-hebben-de-ouderen-nodig-kn-over-de-ouderenconferentie/
https://www.santegidio.nl/voorbij-het-zwitserlevengevoel-nd-over-de-ouderenconferentie/
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Kledingbank 

Zin in Weekend 

https://www.santegidio.nl/drie-keer-zoveel-kinderen-bij-de-kledingbank-als-een-jaar-geleden/ 

Apeldoorns Stadsblad 

https://www.santegidio.nl/keurig-en-kleurig-voor-mensen-in-nood-apeldoorns-stadsblad-over-de-kledingbank/ 

Kerstmis 
De Stentor 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/kerstpizza-voor-jongeren-in-apeldoorn~ab878ffc/ 

 

Strijd tegen de doodstraf  
Vrij Nederland 

https://www.vn.nl/susan-kigula-rechtssysteem-oeganda/  

NRC 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/02/zij-redde-vanuit-de-cel-in-oeganda-velenvan-de-doodstraf-a275368 

 

Vrede 
Katholiek Nieuwsblad  

https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2018/11/bruggen-van-vrede.jpg 

https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2019/07/katholiek-nieuwsblad-GvV-interview-Matteo.jpg  

De Stentor 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/gemengde-stoet-wandelt-door-apeldoorn-voor-vrede~a5088c47/  

https://www.destentor.nl/apeldoorn/terlouw-spreekt-bij-vredeswandeling-in-apeldoorn~abd37f05/  
 

Herdenking omgekomen vluchtelingen 
Nederlands Dagblad 

https://www.nd.nl/nieuws/geloof/christenen-herdenken-omgekomen-vluchtelingen.3175979.lynkx 

NRC 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/04/ze-zijn-naamloos-gestorven-maar-het-blijven-mensen-a2753896 

Het Parool 

https://www.parool.nl/nieuws/omgekomen-vluchtelingen-herdacht-in-mozes-en-aaronkerk~b4f539a1/ 

Algemeen Dagblad  

https://www.ad.nl/binnenland/micheal-28-uit-eritrea-leeft-tussen-hoop-en-wanhoop~a9bb4f3b 

AT5  

https://www.at5.nl/artikelen/188093/omgekomen-vluchtelingen-herdacht-in-mozes-en-aaronkerk 

https://www.santegidio.nl/drie-keer-zoveel-kinderen-bij-de-kledingbank-als-een-jaar-geleden/
https://www.santegidio.nl/keurig-en-kleurig-voor-mensen-in-nood-apeldoorns-stadsblad-over-de-kledingbank/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/kerstpizza-voor-jongeren-in-apeldoorn~ab878ffc/
https://www.vn.nl/susan-kigula-rechtssysteem-oeganda/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/02/zij-redde-vanuit-de-cel-in-oeganda-velenvan-de-doodstraf-a275368
https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2018/11/bruggen-van-vrede.jpg
https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2019/07/katholiek-nieuwsblad-GvV-interview-Matteo.jpg
https://www.destentor.nl/apeldoorn/gemengde-stoet-wandelt-door-apeldoorn-voor-vrede~a5088c47/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/terlouw-spreekt-bij-vredeswandeling-in-apeldoorn~abd37f05/
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/christenen-herdenken-omgekomen-vluchtelingen.3175979.lynkx
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/04/ze-zijn-naamloos-gestorven-maar-het-blijven-mensen-a2753896
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/04/ze-zijn-naamloos-gestorven-maar-het-blijven-mensen-a2753896
https://www.parool.nl/nieuws/omgekomen-vluchtelingen-herdacht-in-mozes-en-aaronkerk~b4f539a1/
https://www.ad.nl/binnenland/micheal-28-uit-eritrea-leeft-tussen-hoop-en-wanhoop~a9bb4f3b
https://www.ad.nl/binnenland/micheal-28-uit-eritrea-leeft-tussen-hoop-en-wanhoop~a9bb4f3b
https://www.ad.nl/binnenland/micheal-28-uit-eritrea-leeft-tussen-hoop-en-wanhoop~a9bb4f3b
https://www.at5.nl/artikelen/188093/omgekomen-vluchtelingen-herdacht-in-mozes-en-aaronkerk

