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Maatregelen rondom het vrijwilligerswerk i.v.m. COVID-19 (het coronavirus)  

De actuele stand van zaken rondom ons vrijwilligerswerk en het coronavirus zijn te lezen 
op de website van Exodus via https://www.exodus.nl/corona. 

 
Een bijzonder jaar 

Ed Bohré, regiocoördinator, namens het team Vrijwilligers & Kerkzaken 
 
Wat een bijzonder jaar hebben we bijna achter de rug. Met zijn allen enthousiast gestart 

op alle gebieden van ons vrijwilligerswerk, en ineens: moet “Pats Boem” alles door 

Corona worden stilgelegd. 

We mogen niet meer naar binnen in de Pi’s. Geen kinderen meer rijden naar het OKD. 

RIC’s worden gesloten. Geen trainingen meer verzorgen binnen de muren. Niet op 

bezoek, geen ondersteuning bij de wekelijkse Kerkdiensten. Geen koffiemomenten meer 

in de Exodushuizen en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Na de eerste schrik kwamen we met zijn allen wel gelijk weer in beweging. Niet naar 

binnen, dan verzinnen we wel iets anders. 

Kaarten sturen, Paaspakketjes maken. Puzzelboeken naar de Pi. Telefonische 

bereikbaarheid voor sommige gedetineerden om even te praten met een vrijwilliger. In 

de vorige ‘Effe Luchte’ hebben we al het een en ander voorbij laten komen. 

Ineens was er een mooie actie van ‘Het vergeten Kind’. Ruim 400 kinderen van 

gedetineerden hebben we blij kunnen maken met een cadeaubon van InterToys. Mooie 

spontane acties. 

Vrijwilligersvergaderingen werden geannuleerd of gingen digitaal via Microsoft Teams of 

Zoom. 

Een enkele keer lukte het nog om elkaar te ontmoeten in de horeca waar ruimte genoeg 

was om op afstand elkaar te ontmoeten. 

Introductiedagen en trainingen werden stilgelegd.  

https://www.exodus.nl/corona


Het BLOC (Breed Landelijk Overleg van Coördinatoren) ging voor het eerst in de 

geschiedenis van Exodus online. Met wat aandachtspunten werd het als heel positief 

ervaren, ook al werd de fysieke ontmoeting zeer zeker gemist. 

De vrijwilligersontmoetingen met een etentje worden ook gemist. Elkaar ontmoeten in 

een ontspannen setting, even bijpraten, ervaringen delen onder het genot van een hapje 

en drankje. Helaas nu even niet. Alle ontmoetingen met een etentje hebben we dan ook 

geannuleerd. Een enkele vrijwilligersgroep heeft het geluk gehad dat ze begin van dit 

jaar elkaar nog ontmoet hebben of recent op gepaste afstand.  

Hopelijk kunnen we elkaar in 2021 op enig moment weer fysiek ontmoeten. 

Deze moeilijke periode biedt ook kansen voor ons vrijwilligerswerk. 

Er wordt hard gewerkt aan e-learning voor de nieuwe vrijwilligers. Zo Kunnen ze toch 

kennismaken met Exodus. Ook aan andere trainingen wordt gewerkt om deze zo snel 

mogelijk online te krijgen.  

Inmiddels hebben we onze eerste Webinars gehad met een grote deelname. Voor 2021 

staan er al weer een aantal gepland. Hou je mail in de gaten voor de uitnodigingen. 

Het verenigingsbureau in Leiden is tijdelijk gesloten. Er wordt zoveel mogelijk vanuit huis 

vandaan gewerkt. De telefoon staat doorgeschakeld om toch iedereen te woord te 

kunnen staan. Het secretariaat komt twee keer per week naar kantoor om de praktische 

zaken te regelen. Post op te halen en te verzenden waar nodig. We gaan ook hier steeds 

meer digitaal. Zo willen we vanaf 2021 alle nieuwsbrieven van Exodus  zoveel mogelijk 

digitaal verzenden. Scheelt portokosten en papier. 

Dank aan alle vrijwilligers die met initiatieven zijn gekomen, vrijwilligers die flexibel zijn 

omgegaan met de vele beperkingen, vrijwilligers die een stapje extra hebben gedaan 

voor onze deelnemers, vrijwilligers die extra kaarten hebben gestuurd, vrijwilligers die er 

zijn om ook de GVers te ondersteunen vaak op de achtergrond. Vrijwilligers die…… 

Dank voor jullie betrokkenheid zeker ook in deze periode. 
 

 
Even voorstellen  
Elise de Jong, regiocoördinator Vrijwilligers & Kerkzaken 
 

Ik ben Elise de Jong, getrouwd met Henri de Jong en wij zijn de 
trotse ouders van ons zoontje Florian van bijna twee. Wij wonen 
al heel ons leven in het prachtige Gouda maar hopen volgend jaar 
te verhuizen naar Waddinxveen. 
 
Ik houd van sporten, buiten bezig zijn en schilderen. Ik denk dat 
je mij kan samenvatten in de volgende woorden: verbinden, 
vertrouwen, inlevingsvermogen, vooruitzien en creativiteit.  
Dit neem ik mee in mijn nieuwe uitdaging bij Exodus want per 1 
december ben ik gestart als coördinator Vrijwilligers & Kerkzaken 

voor regio Zuid-Holland en neem ik het stokje over van Ed Bohré.  
 

De afgelopen 4 jaar heb ik gewerkt als adviseur en coördinator van de 
binnendienstafdeling bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Daar heb ik heel veel 
geleerd, maar was het tijd om mijn vleugels uit te slaan en mijn horizon te verbreden. Ik 
kijk er enorm naar uit om in regio Zuid-Holland aan de slag te gaan én van jullie te leren. 
Momenteel ben ik bezig met een korte opleiding tot agile coach dus wie wat ik jullie 
daarover mag en kan leren. 

Tot snel! 



Inzorg-enquête 
Exodus Nederland 
 
In het afgelopen kwartaal hebben we een enquête laten houden door een extern bureau 
onder onze inzorgvrijwilligers (voorheen kerk-vrijwilligers genoemd). In de volgende 

versie van de ‘Effe Luchte’ zullen we vertellen wat de uitkomsten zijn. 
 
 
Ervaringsdeskundige LVB (licht verstandelijke beperking) 

Mark 
 
Hallo medewerk(sters)ers van exodus  

 
Ik als ervaringsdeskundige ben gevraagd om een stukje te schrijven voor in het blad 
van/voor exodus over wat t met iemand kan doen om een lichtverstandelijke beperking 
te hebben of als je vermoedens hebt bij iemand hoe daar mee om te gaan  
 
Voor mij is het heel erg dubbel omdat ik soms aan de ene kant heel  
erg afhankelijk ben van iemand anders terwijl ik dat helemaal niet 

wil ik doe t liefste altijd alles zelf zodat ik ook kan zeggen van (kijk 
dat heb ik gedaan) soms voelt t ook wel een beetje als schaamte 
om afhankelijk van iemand te zijn  
Aan de andere kant is het ook fijn om dit nu te weten ook om te 
weten wat mijn beperking precies is zodat als er iemand naar 
vraagt ik dan ook precies kan uitleggen waar ik soms last van heb  
Wat bij zo n beperking als die van mij moeilijk is om soms moeilijke 

keuzes te maken zoals t kopen van een auto waar je er zoveel 
verschillende van hebt of als er iets vervelends of traumatisch 
gebeurd dat te verwerken want dat kan bij mij soms wel jaren 
duren terwijl t bij sommige mensen vaak wat sneller gaat  
 
Maar gelukkig krijg ik hulp van twee fantastische organisaties zoals stichting mee en 
savant en krijg ik hulp bij het maken van die moeilijke keuzes maar ook om mn hoofd af 
en toe leeg te maken door veel te praten of hulp bij het houden van een spiegel bij 
mezelf om te zien dat ik wel een goed persoon ben terwijl ik daar soms nog een beetje 
onzeker over ben ondanks dat al heeel veel mensen tegen mij hebben gezegt  
 
Ik heb gelukkig NIET in de gevangenis gezeten heb wel domme dingen gedaan maar heb 
nooit in een cel gezten dus weet eigenlijk niet hoe dat is maar…… 
Ik ben er wel al een paar keer geweest als ervaringsdeskundige wat wel echt heel gaaf 
was  

Alvast 1 tip ; neem geen mes mee in de gevangenis dat lijkt me niet echt handig :p 
hihihihi 
Tip 2; probeer een beetje openminded te blijven en oordeel niet te snel  
Tip 3; als je merkt of ziet dat iemand LVB heeft probeer dan een beetje een balans te 
vinden in duidelijkheid , overzicht , maar ook een beetje sturing want vaak weet iemand 
met LVB niet helemaal wat hem of haar te wachten staat  
Tip 4; als je iets uit wil leggen of iets wil vertellen gebruik dan visualisatie doormiddel 

van tekenen of gebruik foto’s zodat die persoon beter kan zien of begrijpen wat er 
precies word bedoelt  
Deze tips kan/mag iedereen overal gebruiken en ik hoop van harte dat alle organisaties 
en instanties die ondersteuning en hulp verlenen in wat voor vorm dan ook hier mee 
geholpen zijn  
Dan wil ik tegen arendtje van de scheur en de rest van exodus zeggen doe de dingen 
zoals je zelf denkt da je ze goed doet en behandel uw meedemens zoals je zelf ook 
behandelt wil worden dan moet het meeste van alles toch zeker wel goed komen 
 



De laatste dag 
Sietse Visser 
 
Op 19 november werd mijn account geheel volgende regels van justitie gesloten en 
verdween deze dominee als het ware in het niets. 

Niet echt natuurlijk, maar toch wel confronterend, zo’n plotselinge breuk. Afscheid 
nemen zat er nauwelijks in, tenminste niet met toeters en bellen, want er mochten 
precies op dat moment geen bijeenkomsten anders dan kerkdiensten meer worden 
gehouden en in de inrichting waar ik werkte, waren gasten van buiten en dus ook 
vrijwilligers niet meer welkom.  

Dat laatste was al een poos aan de hand, vanaf de eerste uitbraak van covid-19 moesten 

kerkdiensten digitaal worden gehouden zonder de kerkvrijwilligers en zonder 
kerkgangers. 

Dat was wel even wennen voor ons geestelijke verzorgers, die juist in Arnhem evenals in 
Ter Peel bij de vrouwen heel erg steunden op de aanwezigheid van onze vrijwilligers. 

En opeens die vervreemdende afstand. Na verloop van tijd mochten we weer kleine 
kerkdiensten houden met een beperkt aantal kerkgangers, maar geen vrijwilligers van 

buiten toegelaten. 

Juist in zo’n tijd merk je als dominee hoezeer de vrijwilligers een wezenlijke bijdrage 
geven aan de sfeer en de vormgeving van de kerkdiensten. 

Zelfs bij mijn afscheid kon ik niets organiseren anders dan iedereen een mooie kaart met 
een engel er op sturen en hartelijk danken voor de samenwerking in dienst van het 
gevangenispastoraat. 

En de hartverwarmende reacties die ik daarna kreeg sterkten me heel erg in het besef, 
dat dit werk vooral niet moet verdwijnen, want gedetineerden leven er van op en volgen 
heel goed wie er voor hen binnenkomt en naar hen luistert, en hoezeer het voor veel 
vrijwilligers een bron van geloof en bemoediging is geworden, die unieke bijzonder sfeer 
en inhoud van samenzijn met gedetineerden voor het aangezicht van God. 

Meer dan eens heb ik horen zeggen: dit is mijn eigenlijke gemeente….. 

In het begin, na mijn eerste ontmoeting met een gedetineerde werd er iets in mij 
wakker: heeee, dit is geen boef, maar een mens! Misschien wel met boevenstreken, 
maar eerst en vooral: een mens! Net als ik. 

Dat was het begin van een reis van 23 jaar in justitieland. 

Het evangelie: het ligt in de bajes op straat. De verloren zoon, de boze goede zoon, de 

honderdman, Zacheus niet te vergeten… 

Ik moest eens erg lachen om de man die er uitzag als een van pirates of the Caribian, en 
die tegen een keurige vrome vrijwilliger bij een alphacursus zei: ik vind het oude 
testament veel beter dan het nieuwe. 

Ik heb veel aspecten van het leven leren kennen via de levensverhalen van onze 
gesprekspartners, en ik heb de bijbel met nieuwe oren en ogen leren verstaan, en hun 

vragen en pijn en worstelingen waren voor mij een levensles en leeswijzer. 

Ik heb bewondering gekregen voor gedetineerden, die ondanks de wreedheid van het 
leven en alles wat hen daarin werd aangedaan, soms vanaf hun vroege jeugd, toch 
vasthielden aan iets goeds, iets van geloof in god, of geloof in goedheid en op hun eigen 
manier soms hun stinkende best deden iets van geweten en betrouwbaarheid te laten 
zien. 



Ik heb vaak gedacht, dat ik maar een magere dienstknecht was, gezien mijn mooie 
salaris en veilige baan, terwijl de vrijwilligers soms meer dan 20 jaar trouw week in week 
uit zonder enig gewin anders dan de rijkdom van de ontmoetingen bleven komen en 
meeleven en soms zelfs bezoekvrijwilliger werden om een gedetineerde tot maatje te 
worden.  

Hopelijk en waarschijnlijk zal in 2021 alles weer ‘normaliseren’. 

Er is vanaf het moment dat ik in dienst kwam in 1997 een hoop veranderd bij justitie en 
het werk van ons pastoraat. 

Voor wat het vrijwilligerswerk betreft heb ik ervaren hoezeer men tegenwoordig gretig 
gebruik maakt van vrijwilligers, met name in de re-integratie centra, de RIC’s, terwijl ze 
eerst nauwelijks welkom waren en met gepast wantrouwen werden bekeken. Met wat 
cynische bijsmaak kun je vaststellen dat gratis nooit te duur is. Ik weet nog dat ik in 
2012 na een grote kledingactie van de kerken op mijn verzoek  in de PI Nieuwegein de 
grootst mogelijke moeite had om de directie en hoofd veiligheid er toe te bewegen de 
kleding toe te laten. Het was bijna bewuste sabotage van onze goede bedoelingen: een 
vrachtwagen vol kleding voor gedetineerden moest stuk voor stuk door de scanner en 
handmatig naar binnen gedragen. Van dank je wel had men geen weet. Zoiets vergeet 

men niet. 

Maar de gedetineerden waren er blij mee evenals het personeel op de werkvloer. Die 
wisten natuurlijk wel wat het waard was. Ze zijn er nog steeds blij mee. 

Later werd het begrip zorg en nazorg en therapeutische interventies tijdens de detentie 
meer ingevoerd en lijkt er ook voor de inzet van vrijwilligers op allerlei terrein meer 
waardering en respect. Wat zijn gedetineerden blij, als iemand de moeite neemt om een 
hele familie met problematische kinderen van buiten in de auto naar de inrichting te 
rijden om hun vader en/of moeder te kunnen zien en omhelzen in de familie kamer. En al 
dat vrijwillige werk komt uit het hart en blijft vaak ongezien door de wereld, maar God 
ziet alles, kan ik u zeggen. 

Een paar kleine voorbeelden van wat er kan gebeuren in een gesprek: een jonge vrouw 
komt bij me binnen met een grote map on der de arm, ze wil een gesprek; voor ik iets 
kan zeggen terwijl ik de koffie inschenk, legt ze de map open en begint een soort pleidooi 

waarom ze dit gesprek wil. Ik kijk haar verbaasd aan en zeg, lieve meid, je hoeft hier 
niks te verantwoorden hoor, je bent veilig in mijn kamertje en alles wat wij bespreken is 
alleen voor jou en mij. Ze barst in snikken uit en zegt: dit is de eerste keer in de 
gevangenis dat ik niks hoef te bewijzen…..en daarna hadden we een lieve en hartelijke 
ontmoeting. 

Tijdens een gesprek met een jonge man kwam naar voren dat hij een drietal 
pleeggezinnen had gehad die hij telkens zonder afscheid  de rug had toegekeerd, waar 

hij veel spijt van had. Hij vertelde van zijn psychiatrische moeder. Die hij altijd had 
gemist. Ik vroeg hem of hij zo trouw aan haar was, dat hij die gezinnen wel in de steek 
moest laten omdat hij zijn moeder niet wilde verraden. Dat bleek een blikseminslag te 
zijn, die veel teweeg bracht. Wij mensen, is mijn conclusie, leven niet als eenzame 
individuen, maar zijn van top tot teen verweven met onze familie van herkomst, met 
onze familie geschiedenis, en de sleutel van veel  herstel en bevrijding van slecht gedrag 
en levenspijn ligt bij het respectvol onderzoeken en omgaan met die familiebanden. 

We hoeven het niet aldoor over God te hebben; het geloof toont zich in hoe we naar 
elkaar luisteren en met elkaar omgaan. God ziet alles. 

Wat zei de grote theoloog Karl Barth ook alweer toen hij voor de gevangenen in Basel 
kerkdienst hield?  

Wir sind alle im Gefängnis.  En zo is het. En we moeten allemaal bevrijd worden. 

Tot slot: 



En de liefde, beste lezer, de liefde niet als sentiment of mooie woorden, de liefde als een 
kracht van verbinding en betrokkenheid, dat is het geschenk van God aan ons: ons 
leven, onze redding. En daarin vinden wij bij elkaar genezing en toekomst, en bevrijding. 

Het ga u allen zeer goed. 

 
 
Waarom ben je kerkvrijwilliger? 

Berto, kerkvrijwilliger 
 
Dat is vraag een waarop het antwoord varieert van heel eenvoudig tot uitermate 
diepgaand met veel nuances. 

Het meest eenvoudige antwoord,  
omdat ik door een geestelijk verzorger gevraagd ben, en hij aangaf dat hij dacht dat ik 
daar wel geschikt voor zou zijn. 
Neem ik dan elke taak aan waarvan iemand denkt dat ik dat wel kan ?  Nee, zeker niet. 
Lange tijd heb ik moeite gehad om mijn tijd te verdelen tussen vrijwilligerstaken die ik op 
mij had genomen, mijn  werkkring en mantelzorgtaken die op mijn pad waren gekomen. 
 
Rond 2009 heb ik vrijwel al mijn vrijwilligerswerk een poos stil gelegd. 
Maar mijn medewerking aan wat de paasgroetactie van de Raad van Kerken heette (het 
brengen van een plantje/bloem bij hen die aan hun plaats gebonden zijn bij gelegenheid 
van Pasen) was ik blijven doen. 
In 2012 durfde ik weer iets nieuws op te pakken, en toen werd mij de vraag gesteld of ik 
niet kerkvrijwilliger wilde worden. 
 
In de eerste plaats is geloof voor mij een belangrijke leidraad in mijn leven en daar wil ik 
best voor uitkomen als iemand daar naar vraagt. Een kerkdienst bezoeken op zondag is 
normaal voor mij en dat kan ik dus ook in de kapel binnen doen. Eigenlijk kost 
kerkvrijwilliger zijn weinig tijd, ik doe wat ik anders ook doe op zondagochtend en 
ontmoet weer nieuwe mensen. Ik luister liever dan ik praat, maar zing weer wel heel 
graag en samen wat praktische zaken uitvoeren verbindt en dat vind ik leuk. Dus als er 
wordt gevraagd of we de boekjes voor de viering nog even kunnen vouwen of nog wat 
extra stoelen kunnen klaarzetten, dan voel ik mij best op mijn gemak.  

 
Sommige bewoners van de P.I. vinden mijn vooral luisterende houding wel eens wat stil, 
maar een luisterend oor met begrip voor wat iemand bezighoud is best welkom. Vooraf 
samen de liederen doornemen die gezongen gaan worden verbind en leidt vaak tot een 
gesprek. Als ik bij het begin van de viering een plek zoek en vraag of ik naast iemand 
mag zitten. merk je dat het binnen niet gewoon is dat iemand gevraagd wordt of hij iets 
goed vind. 
 
Soms worden wij als kerkvrijwilligers wel eens bijna heilig verklaard, en het werkt goed 
als je dan bekent dat je ook een gewoon mens bent en dat de scheidslijn tussen mensen 
binnen en buiten maar heel dun is. Dat ook ik maar 1x mijn zelfbeheersing hoef te 
verliezen en dan iets kan doen waardoor ik binnen terecht zou komen. 
 
Een uitspraak van de geestelijk verzorger die mij helpt om goed met de mensen binnen 
om te gaan is: "We veroordelen de daad, maar niet de mens."  En hoezeer ik ook begrijp 
dat er in het verleden een oorzaak is waardoor wij elkaar binnen ontmoeten, tijdens onze 
ontmoeting is dat verleden niet waar het om gaat, het gaat om hoe wij nu in het leven 
staan en wat ons vandaag, rond deze viering van Gods aanwezigheid bezighoudt. 
Dit jaar is een vreemd jaar waarin er veel anders is, ik ben er niet goed in om op een 
andere manier dan door gewoon aanwezig te zijn mijn betrokkenheid bij de bewoners 
van de P.I. vorm te geven. Ik mis het contact en kijk er naar uit dat we weer welkom zijn 
in de P.I. bij de vieringen. 

 



Een groet aan alle kerkvrijwilligers 

Dienst Geestelijke Verzorging, DJI 
 
Soms is het zo dat je mensen of omstandigheden pas echt waardeert als ze er niet of 

niet meer zijn. Voor jullie als vrijwilligers van het justitiepastoraat geldt dat niet want we 
hebben altijd geweten dat jullie van onschatbare waarde zijn. 
Maar wij missen jullie in deze corona-tijd zeer en merken des te meer wat jullie 
betekenen. 
De kerkdiensten zijn kaler geworden. Juist omdat jullie als vrijwilligers vlees en bloed 
geven aan wat in de diensten verteld en gevierd wordt: jullie maken als vrijwilligers 
immers zichtbaar en ervaarbaar dat de liefde van God niet alleen een verhaaltje is maar 
door mensen ook vertaald wordt in aanwezigheid en genegenheid. 

We hopen dat jullie en jullie dierbaren de coronaperiode goed mogen doorstaan en hopen 
van harte jullie binnenkort weer in de inrichtingen te mogen begroeten. 
 
Hartelijke groet, 
Ryan van Eijk, Hoofdaalmoezenier 
Jan-Gerd Heetderks, Hoofdpredikant 
 

 
Kerst– en nieuwjaarsgroet 

Wilma Schuring, regiocoördinator Vrijwilligers & Kerkzaken 
 

En dan komen we aan het eind van 2020. 
Normaal is deze tijd een tijd waarin we plannen wat we met kerst allemaal gaan doen en 
we verheugen ons op weerzien met familie, dierbaren en een hoop gezelligheid.  
Het afgelopen jaar liep alles anders, terwijl je als vrijwilliger meer dan ooit nodig was kon 
je minder dan ooit doen. Ik denk dat ons werk van Exodus vaak enorm gemist is en dat 
maakt het voor de mensen waarvoor we het doen nog lastiger. De waardering voor 
vrijwilligers misschien nog wel groter, want je mist ook iets als het er niet meer is. 
 
 

Dat het licht mag schijnen, 

In je huis en in je hart. 
 

Dat de vrede neer mag dalen, 
In vreugde en in smart. 

 
Dat de hoop je vooruitzicht mag zijn, 

In de toekomst die wacht. 
 

Dat de liefde mag zijn, 
De bron van onze kracht. 

 
 
Namens de medewerkers van Exodus wensen wij 
iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vacatures 

Er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers. Onder meer: 

• (bezoek-)maatje, vrijwilligersgroep Alkmaar 

• coördinator OKD Utrecht 

• vrijwilliger re-integratiecentrum (RIC), Den Bosch 

• oppasvrijwilliger Venlo 

 

Kijk ook op exodus.nl/vacatures voor het actuele aanbod. 

_______________________________________________________________________ 
 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 

Effe Luchte is een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk 

van Exodus. Alle verhalen in deze nieuwsbrief zijn geschreven op persoonlijke titel en geven niet per se de 

mening van Exodus weer. 

Om technische redenen wordt de nieuwsbrief per e-mail eerder verstuurd dan per post. Indien u deze 

nieuwsbrief per post ontvangt, dan hebben wij van u geen of een onjuist e-mailadres. Als u een e-mailadres 

heeft, dan ontvangen wij dat graag om portokosten te besparen. 

 

Aanmelden/afmelden/wijzigen (e-mail)adres 

via vrijwilligers@exodus.nl 

 

Giften 

Donaties kunt u overmaken op gironummer NL68INGB0004324414 t.n.v. Samenwerkingsverband Exodus 

Nederland, Leiden, o.v.v. Sector Vrijwilligers & Kerkzaken 

 

Gebruik van bovenstaande teksten 

Wilt u teksten of citaten uit de nieuwsbrief overnemen? Neemt u dan contact met ons op. U kunt altijd 

verwijzen naar een interview uit deze nieuwsbrief. We vinden het fijn als u ons dit dan laat weten. 
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