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Ik wens dat Maria deze overwegingen bekroont, omdat zij als geen ander de 
zaligsprekingen van Jezus heeft beleefd. Zij is degene die huiverde van blijdschap bij 

de tegenwoordigheid van God, degene die alles in haar hart bewaarde en die zich door 
het zwaard heeft laten doorboren. Zij is de heilige onder de heiligen, de meest 

gezegende, degene die ons de weg van de heiligheid toont en ons geleidt. Zij accepteert 
het niet dat, wanneer wij vallen, blijven liggen, en soms draagt zij ons in haar armen 
zonder ons te veroordelen. Spreken met haar troost ons, bevrijdt ons en heiligt ons. De 

Moeder heeft geen behoefte aan zeer veel woorden, het heeft voor haar geen nut dat 
wij ons te zeer inspannen om haar uit te leggen wat ons overkomt. Het is voldoende 

steeds weer te fluisteren: “Wees gegroet, Maria...”. (176)  

Paus Franciscus tot slot van de Apostolische exhortatie Gaudete et Exsultate 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 
 
 

 
Van de DKCI 
 

6 april vond de inspiratiedag plaats: ‘Caritas beweegt’. We beloofden 
u nadere berichtgeving. In Optocht, die dezer dagen verschijnt, staat 
bijgaand verslag. >>lees hier het verslag.  
 
 

Foto copyright @ Ramongold   

Ook in Optocht verschijnt deze maand een artikel van collega Hans 

Oldenhof, over Maria van Altijd durende bijstand. >>klik hier voor het 

artikel. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ariensprijs - 31 genomineerde initiatieven!! 
Aan de oproep aan parochies, Parochiële Caritas Instellingen en diaconale 
groepen opgeroepen om activiteiten voor te dragen is gretig gehoor gegeven. 
De Ariensprijs kon maar liefst 31  initiatieven, projecten, activiteiten 
verwelkomen.  

De Ariëns Prijs voor Diaconie in het aartsbisdom Utrecht wordt om de drie jaar 
uitgereikt. De jury heeft de goede gewoonte om alle genomineerden persoonlijk te bezoeken om uit 
de eerste hand een goede indruk te krijgen van het diaconale initiatief. Vanuit het bezoek en het 
gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld gaan worden in het diaconale boekje Ariëns Prijs voor 
Diaconie 2019.  
In de maand mei hebben de negen juryleden hun bezoeken allemaal afgelegd en de verhalen zijn in 
wording. Ook gaat de jury zich beraden over wie de winnaars gaan worden.  
De uitslag wordt bekend tijdens de uitreiking, die plaats zal vinden op 12 oktober in het Titus 
Brandsmahuis te Deventer.  
Voor dat het zover is wordt er nog gestemd over de Publieksprijs. Nu de jury alle genomineerden 
bezocht heeft, komt er van elk initiatief ook een kort verhaal beschikbaar op de website van de DKCI. 
Vanaf 1 juni kan men gaan stemmen voor de Publieksprijs. Die openbare stemronde zal aanhouden tot 
en met 30 september 2019 en de jury hoopt dat op de site een heuse stemstrijd zal losbarsten.  

mailto:info@dkci-utrecht.nl
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/Op-Tocht-05-2019-DKCI-verslag-Caritas-Beweegt-min.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/Op-Tocht-05-2019-DKCI-Maria-van-Altijddurende-Bijstand-min.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/Op-Tocht-05-2019-DKCI-Maria-van-Altijddurende-Bijstand-min.pdf
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Deze keer is er ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee, dat de indiener van 
plan is te gaan ontwikkelen. Per 1 mei kon de jury de oogst van 4 inzendingen bezien en besloten is 
de Ideeën Prijs 2019 te gaan toekennen.  
Zo zullen op de uitreikingsdag van 12 oktober vier genomineerden in de prijzen kunnen gaan vallen. 
De eerste en tweede Ariëns Prijs voor Diaconie, De Publieksprijs en de Ideeënprijs. Het wordt 
spannend allemaal en natuurlijk wilt u betrokken zijn bij dit alles. Dat kan door na 1 juni uw stem op 
uw favoriete diaconale initiatief uit te brengen. En natuurlijk door op 12 oktober aanwezig te zijn bij 
de prijsuitreiking in het Titus Brandsmahuis in Deventer. 
 

 
Opleiding tot diaconaal assistent. Er hebben zich al kandidaten 

gemeld voor de opleiding die in september 2019 weer van start gaat. 

Mocht u geïnteresseerd zijn of geïnteresseerden kennen, laten zij zich 

melden via de DKCI of via de plaatselijke pastoor. Meer informatie over 

de opleidingen op de website van het Ariensinstituut 

www.ariensinstituut.nl >>lees verder. 

 

AVG We adviseren u om een abonnement te nemen op de digitale 

nieuwsbrief van de AVG . Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen. >>klik hier voor aanmelden. 

 
 

 
 

Uit de parochies en PCI-en 
 

 

 
Samenwerkende parochies Utrecht:  
Utrecht viert de verbinding, zaterdag 11 mei – 18.00 uur 
Op 14 mei is het precies 50 jaar geleden dat het Wervingsakkoord Nederland-Marokko werd gesloten. 
Daarmee kwam een migratiestroom op gang die onze samenleving een ander gezicht gaf. In dit kader 
nodigt de UPLR (Utrechts Platform Levensbeschouwing & Religie) iedereen van harte uit naar dit 
bijzonder evenement om samen de 50 jaar immigratie van Marokkanen naar Nederland te vieren. Met 
de documentaires Alhambra revisited en Anaaq brengt de UPLR (Utrechts Platform 
Levensbeschouwing en religie) de mannen in beeld die zich dikwijls grote opofferingen hebben 
getroost om voor hun gezin en voor zichzelf een toekomst te verwerven. Na afloop iftar in de Omar al 
Farouq moskee. aanmelding is vereist. >>klik hier voor de website. 
 
 

https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/Op-Tocht-04-2019-interview-opleidingen-min.pdf
https://www.rkkerk.nl/contact/nieuwsbrieven/
http://www.uplr.nl/
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Even Thuis: Een goed gesprek. Wie verlangt er niet naar? Met wie 
heb jij een goed gesprek? Is er iemand die de tijd heeft om naar je 
verhaal te luisteren? Een luisterend oor is moeilijk te vinden en 
daarom hebben we maandelijks onze huiskamer ingericht voor “EVEN 
THUIS.” Even Thuis is een plek waar je iemand treft die de tijd heeft 
om naar je te luisteren, ongeacht je achtergrond. Elke 1e maandag van 
de maand, van 15.00 tot 20.00 uur, worden de deuren van het 
parochiehuis de Eenhoorn opengezet. Open voor mensen van alle 
leeftijden om even binnen te komen en onder het genot van een kopje 
koffie of thee, hun persoonlijke verhaal onder 4 ogen te delen. 

Daarvoor of daarna is er de gelegenheid om in huiskamersfeer nog even bij elkaar te zijn. Wil je liever 
weer gaan dan is dat helemaal goed. Wil je blijven eten, dan is dat mogelijk. Je kunt ook vroeg in de 
avond komen. 

Kledinginzameling Penitentiaire Inrichting Nieuwegein 30 juni 2019: Eén 
van de Zeven Werken van Barmhartigheid is de zorg voor kleding voor wie dat 
problematisch is, zoals voor de gedetineerden. Zij beschikken alleen over de 
kleding die ze dragen als ze de gevangenis binnenkomen. Het inzamelen van 
kleding is al verschillende jaren een project van de gezamenlijke diaconieën van 
de kerken in Nieuwegein. Er is altijd een tekort aan mannenkleding bestaande 
uit trainingspakken, T-shirts, overhemden, truien, spijkerbroeken en jassen. 
Sneakers en (sport)schoenen in goede staat zijn ook van harte welkom. 
Kostuums worden niet gedragen. Geen dameskleding omdat het alleen mannen 

betreft. Heeft u nog goede, draagbare en schone mannenkleding maat M, L of XL in de kast hangen, 
dan kunt u die voor en na de vieringen in de verschillende kerken op zondag 30 juni inleveren.  
 

 

 

 

Sant’Egidio Utrecht. Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag gebeden 
om 19.30 uur, in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht.  

 

Sant’Egidio Apeldoorn.  
Op 15 april, de maandag in de Goede Week, hielden 
wij onze jaarlijkse Gebedswake voor de Martelaren. 
Hierin werden christenen herdacht die het afgelopen 
jaar vanwege hun geloof zijn gedood. Voorganger bij 
de viering was de Oud-Katholieke aartsbisschop 
Vercammen. Hij werd geflankeerd door de Utrechtse 
hulpbisschop Mgr. Woorts, de aartsbisschop van de 
Syrisch-Orthodoxe Kerk Mor Polycarpus, 
Aartsbisschop Elisey van de Russisch-Orthodoxe Kerk 
en vertegenwoordigers van onder andere en de 

Protestantse Kerk Nederland, Syrisch Katholieke Kerk en de Koptische Kerk. In zijn overweging tijdens 
de wake noemde Mgr. Vercammen deze herdenking “oecumene in de praktijk”. Er werden vele namen 
genoemd van christenen over de hele wereld die hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Er zijn 
voor hen kaarsen gebrand en er is gezongen om ontferming met de oude woorden van het Kyrie 
Eleison. (foto’s Roelof Rump) 
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Paasbuffet 
Op Tweede paasdag hielden wij voor dak- en thuisloze medemensen een Paasbuffet in de pastorie  
aan de Stationsstraat. De vrijwilligers van de Franciscustafel hebben zelf verschillende gerechten 
bereidt en bij elkaar was het een verrassende en veelkleurige maaltijd geworden voor onze gasten die 
hebben genoten van het lekkere eten en het samenzijn met elkaar. 
 

Kledingbank 
De Kledingbank heeft een mooie gift gekregen van Stichting Meisjesweeshuis waarmee we de 
komende tijd kinderondergoed en -kleding kunnen aanvullen. Hierdoor zitten wij in de kinderafdeling 
ruimer in onze voorraad en kunnen we meer kinderen helpen aan kleding, met name bij de 
seizoenswisseling. Verder is er nog altijd wel veel vraag naar linnengoed en beddengoed. 
 

School van vrede – Deventer  
Hoe kun je als kerk meer betekenen voor kinderen tussen 8 en 12 jaar? Bijvoorbeeld door hen te helpen 
bij hun huiswerk, te spelen en gewoon samen te zijn? Op zaterdag 6 april ging in Deventer de School 
van Vrede van start, in het gebouw van de speeltuin De Driehoek, waar ook de Herberg van Ars de 
inloopochtenden, vieringen, film- en psalmavonden houdt. De oorsprong ligt bij de bezoeken die 
vanuit Hogeschool Saxion al wat jaren worden gebracht aan Sant’ Egidio in Antwerpen. Een van de 
studenten die meeging, Sanne Schaafsma, is nu een van de trekkers van het project. Bij de start 
kwamen veel kinderen en hun ouders naar De Driehoek. Ieder kind mag zich gekend en gewaardeerd 
voelen. Een afsluitende broodmaaltijd maakt de ochtend compleet. En dat allemaal geheel gratis. Alle 
kinderen zijn welkom, zeker vanuit de wijk waarin De Driehoek gevestigd is.  

 

H. Lebuinusparochie - vrij reizen: Op initiatief van het Meester 
Geertshuis van de kerken in Deventer hebben op zondag 31 maart 
ongeveer 80 mensen met een kleine beurs kunnen genieten van een 
dag VRIJ REIZEN. Ze ontvingen namelijk gratis het 
Boekenweekgeschenk, waarmee dat mogelijk was. Met dank aan 
Boekhandel Praamstra en alle anderen voor hun sponsoring. 
 
 
 

H.Ludgerparochie Klimaatverandering een thema in een parochieblad? In 
Lichtenvoorde in de Ludgerparochie is al meer dan 25 jaar een 
handwerkgroep Vrouwen Hier Voor Vrouwen Daar actief, die per jaar zo’n 
2000 euro verdient met de verkoop van truien, wanten, mutsen, sjaals, 
sokken, poppenkleertjes en kerstfiguren. De opbrengst gaat in zijn gehaal 
naar een project in Lodwar in het noorden van Kenia. In dat gebied is door 
de toenemende hitte (tot wel 50 graden) de klimaatverandering goed 
voelbaar. Frater Frans Wennekes is nu definitief teruggekeerd naar De Bilt, 

maar zijn werk in Lodwar is overgenomen door drie fraters uit Indonesië. En de steun vanuit ons land 
aan het project voor straatkinderen Nadirkonyen gaat door. Er komt ook steun uit bijv. de kerk van 
IJsselstein en Oldenzaal.  
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Twaalf Apostelen Vanaf 18 mei is er in Zutphen een nieuw initiatief: een stadsklooster. Geen gebouw 
met een leefgemeenschap, maar een oecumenische website www.stadskloosterzutphen.nl. Daar kun 
je klikken op vier pijlers; namelijk ‘stilte, op pad, ontmoeting en vieren’. Een citaat: Passend bij een 
stad als Zutphen met een historie van verschillende kerken, een spirituele stroom en een inbreng vanuit 
de antroposofie, wil Stadsklooster Zutphen zinvinding bieden voor mensen die op zoek zijn naar een 
plek om op adem te komen en opnieuw te verankeren. Op de website staan verwijzingen naar alles wat 
de kerken op dit terrein te bieden hebben. 
 

H. Willibrordus en Vietnam: Kan het een diaconale betekenis hebben dat je pastoor van buiten 
Europa komt? Pastoor Than Ta uit Zevenaar liet op de startzondag een collecte houden en nam de 
opbrengst mee naar Vietnam tijdens zijn verlofperiode. Het geld is voor een project van zusters die 
zorgen voor slachtoffers van de Vietnamoorlog. Om de vijand uit te schakelen strooiden de 
Amerikanen overvloedig het chemisch middel Agent Orange over de bossen. Dit heeft geleid tot veel 
gehandicapte mensen. Hier rust een taboe op. Deze mensen leven in afzondering en hebben geen 
stem in de maatschappij. Het doel van de korte reis van de pastoor was om samen met een 
Nederlandse zorgorganisatie een trainingsprogramma voor te bereiden voor het verzorgend personeel 
van het centrum van de zusters, voor wie het gebed de bron en motor is van hun diaconale inzet. 
>>lees verder. 
 

Elke week komt er op vrijdagmiddag 
een oecumenische groep mensen bij elkaar 
in de Grote of Martinikerk in Doesburg en 
sinds kort ook in de Galluskerk te Angerlo: 
om aan de hand van het Coventry gebed te 

bidden voor vrede en verzoening in de wereld. Deze traditie leeft ook bij de Wonne in Enschede en in 
Arnhem. In de ruïne van de kathedraal van Coventry vond een van de kanunniken twee grote 
middeleeuwse spijkers uit het dak, precies in de vorm van een kruis. Dit ‘cross of nails’ is na de oorlog 
het symbool geworden voor Internationale Vrede en Verzoening, een beweging die de herbouwde 
kathedraal van Coventry als basis heeft. Wekelijks op vrijdag wordt, in de ruïne van de oude kathedraal, 
het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden. Vanuit Coventry is een netwerk opgebouwd van kerken 
die door oorlogsgeweld getroffen zijn.  

 

Diaken Theo Reuling ofs brengt op een uitnodigende 
manier het contact tussen christenen en moslims ter 
sprake n het parochieblad. Dat gebeurt  aan de hand van 
de ervaring dat de Caritas ook niet-christenen helpt en dat 
het dit jaar 800 jaar geleden is dat tijdens de kruistochten 
Franciscus van Assisi en sultan Al Kamil van het belegerde 
Damiate in Egypte elkaar in vrede ontmoetten. Reuling 
loopt niet weg voor het terrorisme van diverse zijden 

(aanslagen op kerken, moskeeën en synagogen) maar noemt het terrorisme onder moslims een 
uitzondering op de regel. Hij houdt een pleidooi om mensen met een andere cultuur of godsdienst in 
je eigen straat of woonplaats open tegemoet te treden.  

http://www.stadskloosterzutphen.nl/
http://www.rkwillibrordus.nl/wp-content/uploads/2019/03/20190313-DefVersie_Op-Weg-2-jrg3_apr-mei.pdf
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PCI H. Suitbertus – West-Betuwe: Woensdag 24 april jl. heeft de PCI van 
WestBetuwe weer een introductie avond georganiseerd. Deze is bedoeld voor 
nieuwe leden van de caritas werkgroepen in de regio WestBetuwe. Dit gebeurt 
elk jaar als er nieuwe leden zijn bijgekomen en als er genoeg animo is. Op zo’n 
avond wordt er kennis gemaakt met de nieuwe mensen in de werkgroepen en 
wordt door het bestuur de doelstelling van de Caritas duidelijk gemaakt, ook de 
richtlijnen en kaders worden uitgelegd. Ook de sociale kaart wordt genoemd en 
de daarbij behorende onderlinge contacten. Met een hapje en een drankje 
wordt de avond informeel door gebracht en wordt er ook casuïstiek besproken. 
Het wordt erg op prijs gesteld, mensen voelen zich opgenomen in een groep 
van weldoeners. Bij bijzondere hulpvragen in de toekomst schromen ze niet om 
elkaar om raad te vragen. Op deze manier wordt verbinding gemaakt en is het 
caritasberaad laagdrempeliger om in te stappen. Het is een aanrader voor 
andere PCI’en. 
 

 

 

 

H. Pancratiusparochie: Jongeren willen mensen helpen tijdens bedevaart naar 
Lourdes: Tijdens de meivakantie hebben jongeren in de H. Pancratiusparochie 
hard gewerkt om de kosten voor hun reis naar Lourdes te kunnen betalen. De 
actie was een groot succes, mede door de onverwachte pastorale gesprekken 
die tijdens het autowassen werden gevoerd. >>zie hier de flyer. 
 

 

 

H. Joris en Elisaparochie: Met een mooie flyer nodigt de Joris-en 
Elisaparochie jongeren uit voor M25 en het jongerenprogramma. Annette ter 
Ellen is de eerste aangestelde diaconaal assistent. >>zie hier de flyer. 
 

 

Dinsdag 16 april hadden we weer een tieneravond die in 
het teken stond van omzien naar je naaste… We hadden 
namelijk het plan om fruitmandjes te maken voor ouderen in 
onze parochie die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze 
vonden dit geweldig om te doen helemaal omdat deze 
activiteit aan het begin van het jaar op ons mededelingenbord 
stond. Op witte donderdag stonden ze voor in de kerk zodat 
ze gezegend bij de ouderen aankwamen. Goede vrijdag `s 
morgens werden ze door de tieners rondgebracht en dit is 
altijd heel gezellig. Ze kwamen terug met geweldige reacties 
van de ontvangers, van wat leuk dat jullie dit doen en waarom 
krijg ik een mandje. De tieners werden overladen met 
attenties. 

https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyer-HPancratius-jongeren-Lourdes-geldwerven.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyer-AE21-MEI-2019.pdf
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Bij terugkomst in de pastorie hebben we gezamenlijk pannenkoek gegeten daarna hebben we met 
zijn allen de kruisweg bezocht in de St. Jozefkerk. 
 

Landelijk:  

Gratis vakantie: Diverse parochies helpen mensen met 

weinig geld aan een gratis vakantie op een van de RCN-

vakantieparken.  De aanmeldingsperiode liep dit jaar eind 

maart af. Op de website van Kerk in Actie is sinds kort het 

nodige te lezen over diverse vormen van gratis vakanties, 

ook bij andere organisaties, die door diaconieën en 

caritasgroepen kunnen worden aangevraagd. www. kerkinactie.nl 

 
 
De KNR meldt:  
“Op vele plekken worden kerken gesloten, omdat het 
aantal parochianen afneemt. Op andere plekken komen 
migranten bij elkaar om hun geloof te vieren en ontstaan 
er nieuwe gemeenschappen, sommige sinds kort, 
anderen al meer dan 50 jaar. Het gezicht van de r. k. kerk 
verkleurt. De kerk is in beweging. Tijd om als 

migrantenpastores bij elkaar te komen en ons te bezinnen op ons pastor-zijn voor en met de 
migrantengemeenschappen, ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen, te inspireren en 
elkaar uit te dagen.” Met deze tekst werden migranten pastores uitgenodigd voor een studiedag 
over migrantenpastoraat op vrijdag 15 februari 2019, georganiseerd door de Missionarissen van 
het Goddelijk Woord (SVD) en de leden van B.E.M.I.N. (“Beraad Missionarissen in Nederland”). 
Mocht u geïnteresseerd zijn in het verslag van deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen 
met de voorzitter ptr. Bert Wooning (b.wooning@svdneb.nl).  

 
 
Stichting de Kim meldt: Geloof, Duurzaamheid 
en Toekomst Gelderland nodigt u van harte uit 
voor een diaconale excursie in Apeldoorn op 22 
juni. We sluiten aan bij het thema van de 
landelijke kerkennacht die in dat weekend 
plaatsvindt. Tijdens de Kerkennacht laten 
plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen 
in het hele land zien dat je in hun kerk 

verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto ' Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf 
open en laten ze een ongekende kant zien. Wij gaan vanuit de lokale geloofsgemeenschappen 
in Gelderland op diaconale excursie naar Stichting Stadsakkers, een duurzame plek in 
menselijke relaties en waar op duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden. We nemen 
deel aan de rondleiding en gaan zelf oogsten en koken met na afloop een tafelgesprek over 
het thema ‘geloof en duurzaamheid’. Info: gelderlandduurzaam@gmail.com. >>zie ook de 
flyer. 
 

mailto:gelderlandduurzaam@gmail.com
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyer-geloof-duurzaamheidentoekomst-A4-WEB.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyer-geloof-duurzaamheidentoekomst-A4-WEB.pdf
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Knooppunt kerk en armoede. In de nieuwsbrief van het 
knooppunt kerk en armoede:  Niemand kiest voor leven in 
armoede; Staatssecretaris lanceert offensief tegen 
kinderarmoede; Werkende arme: 'Ik red me nog altijd zelf'; 
Geen geld, wel diensten? Ruil! U kunt zich ook zelf 
abonneren op de nieuwsbrief: >>klik hier. 

 
Stichting Inlia schrijft het volgende verhaal. Piiiieeeewwwww 
BAM!! Omid kan het geluid van een inkomende raket nog precies 
nadoen. Het is 22 jaar geleden – hij was slechts 5 jaar oud – dat 
zijn gezin Afghanistan ontvluchtte, maar dat geluid weet hij nog. 
De Taliban veroverden toen de plaats waar het gezin woonde.  
Zoals dat geluid in zijn geheugen staat gegrift, staat dit beeld op 
zijn netvlies gebrand: “We waren buiten aan het spelen en ik zag 
een kolonne mannen aankomen die er heel vreemd uitzagen: met 
lange baarden en geweren. We bevroren, allemaal. Eén van de 
mannen richtte zijn blik op mij en ik stoof weg. Iedereen rende naar 
zijn eigen huis. Doodsbang.” >>lees verder 

 
 
 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met het 

secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, e-mail info@dkci-

utrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
 
Bernanda van den Hengel  
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
 
Hans Oldenhof 
oldenhof@aartsbisdom.nl 
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 

https://mailchi.mp/ae862216302f/over-free-food-een-armoede-offensief-en-ruilen-in-plaats-van-betalen?e=32875ba7a1#1
https://mailchi.mp/ae862216302f/over-free-food-een-armoede-offensief-en-ruilen-in-plaats-van-betalen?e=32875ba7a1#1
https://mailchi.mp/ae862216302f/over-free-food-een-armoede-offensief-en-ruilen-in-plaats-van-betalen?e=32875ba7a1#1
https://mailchi.mp/ae862216302f/over-free-food-een-armoede-offensief-en-ruilen-in-plaats-van-betalen?e=32875ba7a1#4
https://mailchi.mp/ae862216302f/over-free-food-een-armoede-offensief-en-ruilen-in-plaats-van-betalen?e=32875ba7a1#4
https://mailchi.mp/ae862216302f/over-free-food-een-armoede-offensief-en-ruilen-in-plaats-van-betalen?e=32875ba7a1#2
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