
 
  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden van de kerngroep 

 

Klaas Goudriaan wkgoudham@compaqnet.nl 0182 516583 

Magda van Roon magdavanroon@hetnet.nl  

Annemarie Wolters woltersenmebius@kpnmail.nl 0182 529034 

Wouter den Ouden oig@xs4all.nl 0182 581847 

Willeke Vos hpvos@xs4all.nl 0182 511655 

Paul Prieckaerts p.prieckaerts@hccnet.nl 0182 570971 



 3 

 
Inhoudsopgave 

 
Leden van de kerngroep............................................................... 2 

Voorwoord ..................................................................................... 4 

Kloosterweekend 2018 .................................................................. 6 

Financieel jaarverslag OIG 2017................................................. 8 

Cirkel van vreugde ..................................................................... 10 

Racisme, witheid en theologie: Lezing van Janneke     

Stegeman op 7 januari 2018 ....................................................... 11 

Eden ............................................................................................. 14 

Meditatiegroep in het Klooster in Hekendorp ......................... 15 

Pesach – Pasen ............................................................................ 16 

Bericht.......................................................................................... 18 

Gespreksavond "Meer geluk dan grijsheid" ........................... 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  



 4 

Voorwoord 

 

Traditiegetrouw verschijnt er aan het begin van de lente en het begin 

van de herfst een uitgave van de Oecuwelle. Dit nummer is het eerste 

van 2018.  

 

Tradities en gewoonten zijn een groot goed. Ze bieden structuur aan 

het leven. De getijden van de dag en van het jaar worden ermee 

zichtbaar gemaakt. In deze eerste Oecuwelle van het jaar komen we 

dan ook vaste rubrieken tegen: een financieel verslag over het 

afgelopen jaar, een terugblik op de januari-bijeenkomst met Janneke 

Stegeman, maar ook gedachten en gedichten geschreven of 

verzameld door leden van de kerngroep. Allemaal passend binnen de 

tradities en gewoontes van het OIG (Oecumenisch Initiatief Gouda).  

 

Ook het kloosterweekend, georganiseerd door de meditatiegroep, is 

zo’n traditie. Het is hierbij kenmerkend dat de traditie van het 

kloosterleven op een nieuwe en actuele manier wordt ingevuld. Zo 

blijkt uit het verslag. De traditie blijft levend en wordt geen dode 

gewoonte. 

 

Tradities kunnen ook gebruikt worden om mensen tegen elkaar op te 

zetten. Joden en christenen kennen hun eigen feesten en tradities, 

waarbij over en weer de eigen superioriteit wordt bevestigd. De 

inleiding op de Paasviering geeft een korte impressie van de 

verschillen, maar misschien bedoelen we met Pesach en Pasen wel 

hetzelfde. Maar dan moeten we wel samen verder willen kijken dan 

ons eigen gelijk. 

 

Ook een traditie in het voorjaar is een gespreksavond. Gesprek rond 

grijsheid, wijsheid en geluk. Tradities worden nog eens goed 

bekeken. Waar staan we? 

 

Tradities en gewoontes moeten tegen het licht worden gehouden. 

Iedere tekst in deze Oecuwelle heeft dan ook als inhoud: wat 

betekent de traditie voor mij en hoe blijft deze levend? Spiritualiteit 

zal nooit een gewoonte moeten worden, maar zal het zoeken moeten 

blijven naar de waarde van de traditie in deze tijd. Waar de traditie 
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of gewoonte leidt tot onrecht, moeten we als individu een stem laten 

horen. Ook dit geluid is in deze Oecuwelle terug te vinden. 

 

Het OIG is een groep mensen die zoeken naar eigentijdse vormen 

van spiritualiteit. Het gaat erom met elkaar deze zoektocht vorm te 

geven. Het woord “zoektocht” is zoals u zult merken dan ook 

volledig van toepassing op de inhoud van deze Oecuwelle. Ik hoop 

dat u inspiratie zult vinden en u uitgenodigd zult voelen activiteiten 

van het OIG bij te wonen. Uw bijdrage in de zoektocht kan ons 

allemaal verrijken. De waarheid bestaat niet; allemaal kennen we een 

gedeelte van de waarheid en door dat deel met elkaar te delen, 

kunnen we de traditie levend houden.  

 

Wouter den Ouden        
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Kloosterweekend 2018 

  

Het jaarlijkse kloosterweekend van de meditatiegroep vindt dit jaar 

plaats in Doetinchem, de St. Willibrordsabdij.  

 

 
 

Het klooster werd veertien jaar geleden ook bezocht, het was toen 

het allereerste kloosterweekend. Naast de leden van de 

meditatiegroep gaan er ook andere belangstellenden mee. Confessio 

en Pulchritudo staat er op de website van de Willibrordsabdij. Dit 

betekent Belijdenis en Schoonheid. Dat het mooi is in de omgeving 

van Doetinchem valt niet te ontkennen. Maar ook de abdij en de 

gastenverblijven zien er mooi en verzorgd uit.  

 
 

De kapel is in zijn eenvoud mooi. De dag begint er  om 6.15 uur een 

lezingendienst ( Metten) en eindigt er om 20.30 uur met een 

Dagsluiting (Completen). Dan gaat het licht uit en in stilte wordt de 

kapel verlaten.  



 7 

Wij maken het als gasten mee en volgen zoveel mogelijk de 

gebedsdiensten.  Er kan bij de ingang van de kapel een kaarsje 

aangestoken worden.  

 
 

In het gastenverblijf is een zenzolder,  ingericht  om te mediteren.  

Aan de muur hangt een tekst: ‘Be Still and know’. Langzamerhand 

wordt je iets gewaar van de schoonheid van de stilte. Ook tijdens de 

maaltijden oefenen we de stilte. Een vast programma hebben we niet 

als groep, maar ieder jaar is er een  wandeling door de omgeving, en 

ook de ontmoeting met elkaar.  

 

Een gesprek met de abt leert ons dat ook een klooster bezig is met 

een economisch plan. Om voort te kunnen bestaan moeten moet er 

inkomen zijn. Gelukkig is er veel belangstelling voor de zen-

meditatie en voor de zen-weekenden,  waar het klooster om bekend 

is. Het was goed om hier te zijn. En er zijn al plannen om volgende 

jaar weer een klooster te bezoeken.  

 

https://willibrordsabdij.nl 

 

Marja Griffioen 
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Financieel jaarverslag OIG 2017 

 

In het onderstaande overzicht kunt u de begroting en de 

daadwerkelijke uitgaven van 2017 zien. 

Op 19 maart mei jl.  is de kascontrolecommissie, bestaande uit Hans 

Vermeulen en Gert-Jan Droogers, bij elkaar geweest en die heeft de 

exploitatie van 2017 goedgekeurd.  

 
 

Ik zal nu een en ander over dit schema uitleggen.  

 

Allereerst de inkomsten. Er is in 2017 veel meer binnengekomen via 

collectes dan begroot. Ook de collecte na afloop van de lezing was 

hoger dan begroot. Er zijn overige inkomsten gemaakt, onder andere 

door een collecte tijdens de Islamlezing. Van de meditatiegroep is 

minder overgemaakt maar dat komt doordat de kosten toch niet 

verhoogd waren (dit is ook te zien bij de uitgavenkant).   

 

Dan naar de volgende kolommen: de uitgaven. Daar is direct te zien 

dat de post ‘schenking doelen’ hoger uitgepakt is dan begroot. Dat 

komt doordat er ook een grotere opbrengst uit de collecte was, 

daardoor ontstond ruimte om meer geld over te maken naar de goede 

doelen. De PR- en administratiekosten zijn lager uitgepakt dan 
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tevoren werd ingeschat. De post overige kosten is vrij hoog. Onder 

andere de kosten van de Islamlezing en een bijdrage aan de Raad van 

Kerken zijn daarin weg geboekt. 

 

Het is fijn dat 2017 met een positief saldo is afgesloten! Financiële 

ondersteuning blijft natuurlijk welkom èn noodzakelijk om de 

activiteiten van het OIG mogelijk te maken. Het OIG blijft 

afhankelijk van uw giften. We doen daarom een dringende oproep 

om in 2018 een gift aan het OIG te (blijven) doen. U kunt uw giften 

storten op NL57 INGB 0003 5634 53 ten name van Oecumenisch 

Initiatief Gouda. Daarnaast kunnen giften in de vorm van bijdrage 

aan de collecte of een bijdrage aan de kosten van de viering gegeven 

worden.  

 

Als u belangstelling heeft, kunt u bij mij een kopie van de 

jaarrekening 2017 en de begroting 2018 opvragen.  

Sandra Damen, penningmeester OIG. 
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Cirkel van vreugde 

 
We leven in een tijd waarin de overheid verwacht dat we als burgers meer naar 

elkaar omzien. Op allerlei fronten wordt voortdurend verteld dat we meer zorg aan 

elkaar moeten geven; er wordt meer verwacht van familie en/of buren en vrienden. 

In de praktijk moesten we daar erg aan wennen. 

Want als het nodig was kwam ‘de zorg’ wel naar ons toe, vanuit de overheid 

ingebed in afspraken en voorzieningen.  

Maar gaandeweg is er bewustzijn ontstaan en rezen er her en der initiatieven op, 

die tot doel hebben de zorgbehoeftige medemens te ondersteunen. En dan blijkt, 

dat veel mensen er eigenlijk geen moeite mee hebben eens iets voor een ander te 

doen en bij ziekte een helpende hand te bieden. We geven aandacht en zorg aan de 

ander. Omgekeerd blijkt dat vaak veel lastiger te zijn… Hulp accepteren van een 

ander is soms moeilijk.  

Eigenlijk een merkwaardig verschijnsel; we zijn meestal bereid om hulp aan te 

bieden, maar om hulp van een ander te accepteren, schuiven we liefst maar voor 

ons uit. We hebben vaak moeite om iets van een ander te ontvangen. 

Daaraan moest ik denken toen ik het volgende verhaal tegenkwam. 

                                        
De tuinman klopte hard op de poort van het klooster. De monnik-portier deed 

open. “Deze druiven zijn de mooiste die ik in jaren heb gekweekt. Alstublieft!” 

zei de man. “Dank.  Ik zal ze doorgeven.”  “Maar ze zijn voor u, beste monnik; u 

opende de deur.”  
De monnik bewonderde de prachtige tros druiven, maar besloot om ze toch 

door te geven aan de abt. Hij had veel aan de abt te danken en was door hem 

altijd geïnspireerd.  

De abt was blij met de druiven, maar hij besloot om ze door te geven aan een 

zieke monnik in het klooster. “Het zal hem goed doen.” 

En de zieke monnik was dankbaar.  Hij keek naar de prachtige druiven naast 

zijn bed, en bedacht dat hij ze zou geven aan de kok. De kok die hem altijd zo 

verwende nu hij ziek was.  

En de kok bewonderde de prachtige druiven.  Hij wilde er iemand mee 

verwennen en gaf ze daarom aan de tuinman. Die bracht hem onvermoeibaar 

steeds weer lekkere kruiden uit zijn tuin. 

Er werd hard op de poort van het klooster geklopt, de portier-monnik deed 

open. Daar stond de tuinman met prachtige druiven…“Deze druiven waren voor 

jou; eet en geniet er van !!” De monnik besefte nu dat de druiven echt voor hem 

waren. En hij genoot terwijl hij nadacht over de vreugde die het geven maar 

ook het ontvangen voor ons kan betekenen. 
 

Klaas Goudriaan  
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Racisme, witheid en theologie 

Lezing van Janneke Stegeman op 7 januari 2018 

        
Voor onze jaarlijkse lezing hadden we dit jaar de voormalig theologe 

van het jaar uitgenodigd, Janneke Stegeman. Haar interesse in het 

onderwerp van deze lezing werd gewekt toen ze in Jeruzalem 

woonde. Daar ervoer ze dat het een heel verschil maakt als je een 

conflict beoordeelt als neutrale buitenstaander of als iemand die deel 

uitmaakt van de wereld waarin dit conflict speelt. 

 

Als je een vrouw bent, hetero en wit, ben je al niet meer neutraal. 

Voor Stegeman die als theoloog is geïnteresseerd in alle vragen 

betreffende de mens, is dit een belangrijk uitgangspunt.   

Lichamelijkheid is volgens haar een factor van belang in de 

theologie. Met Kerst gaat het bijvoorbeeld om de vleeswording van 

God in het menselijk lichaam. Ook in de liturgie speelt het brood als 

symbool voor het lichaam van Christus een rol van betekenis.  

 

De gemiddelde kerkganger bij ons is tegenwoordig net als Stegeman 

wit, bovengemiddeld bemiddeld, hoger opgeleid en hetero. Dit zorgt 

ervoor dat deze niet een objectieve blik heeft. Het werkt bevrijdend 

als je je hiervan bewust gaat worden.  Dan kun je ook meer empathie 

opbrengen voor mensen die niet in dit standaard-plaatje passen. Om 

uit deze valkuil te stappen moet je een strijd voeren zoals Jakob: hij 

worstelde met God in het verhaal van Genesis 22. Jakob kwam 

gehavend, maar sterker uit de strijd. In ieders leven zijn er dingen die 

een worsteling waard zijn. Bij het zien en ervaren van onrecht is 

neutraliteit geen optie, aldus Stegeman.  De strijd aangaan betekent 

dat je je kwetsbaar opstelt; je loopt het risico te verliezen, maar je 

komt er altijd sterker uit tevoorschijn. In wat je kunt leren zit de 

zegen. Zo kun je als mens groeien bij het aangaan van de 

worstelingen die zich op je levenspad voordoen, enerzijds een enge, 

maar tegelijk ook een verrijkende ontwikkeling. 

 

 Als we het hebben over onze nationale identiteit dan moeten we ook 

de moeilijke verhalen hiervan niet uit de weg gaan, juist om ervan te 

leren. In de tijd van de kolonisatie was Nederland een christelijk 



 12 

land. Met een beroep op de bijbel werd de slavenhandel- met name 

van donkergekleurde mensen- verdedigd (zie voetnoot*). Het 

economisch belang werd met een beroep op de bijbel 

gerechtvaardigd.  Gelukkig waren er ook in die tijd, in de 17
e
 eeuw, 

predikanten die zich tegen deze opvatting hebben verzet en in 

opstand kwamen tegen de handel in mensen, maar ze waren in de 

minderheid. 

 

Pas nu realiseren we ons hoe het verhaal van de slavernij in elkaar 

zat. Bij het vormen van onze opvattingen worden wij altijd 

beïnvloed door ons individuele perspectief. Er bestaan tussen 

volkeren zeker genetische verschillen, maar raciale verschillen 

kunnen volgens Stegeman nooit worden bewezen. Bepaalde 

eigenschappen werden ten onrechte aan joden en ook aan moslims 

toegeschreven in de loop van de geschiedenis. Het geld voor de 

reizen van Columbus was geroofd van joden en moslims. En ook 

Luther zag joden en moslims als bedreigingen voor het christendom. 

  

Het is hoog tijd dat we bereid zijn over ons verleden na te denken. 

Niet omdat we ons alsnog schuldig moeten voelen hierover, maar 

opdat we nu een objectieve mening kunnen vormen. Onze 

vooroordelen moeten we opzijzetten bijvoorbeeld in onze visie op 

het conflict tussen Joden en Palestijnen. Je leefomstandigheden 

bepalen de betekenis die je aan een tekst geeft. Het ligt niet 

dogmatisch vast hoe je een tekst moet interpreteren; dat hangt af van 

de context van je persoonlijke leven. 

                                                                                                                                                                       

*Er staat een verhaal in Genesis over Noach die in aanwezigheid van zijn zonen Sem, 

Cham en Jafet, zijn naaktheid toonde. Sem en Jafet willen hun vader zo niet zien en 

bedekken zijn naaktheid, in tegenstelling tot Cham. Dat had tot gevolg dat Noach de vloek 

uitsprak over Cham en zijn nakomelingen de Kanaänieten. 
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De volgende tekst was in het programmaboekje opgenomen. Het 

staat in het essay van Janneke Stegeman “Alles moet anders”: 

 

Het denkwerk verrichten dat verricht moet worden/ Kritisch durven 

kijken, in de eerste plaats naar onszelf /Werken aan een andere 

wereld, en de hoop levend houden dat dat kan./Boos worden 

vanwege onrecht en ons ertegen verzetten vanuit liefde voor het 

leven./ Tranen huilen vanwege de pijn van zovelen en die van 

onszelf./Eerlijk zijn over hoe ons leven is en wat we ervaren. 

 

Na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar 

in discussie te gaan.  De bezoekers konden genieten van mooie 

muziek en na afloop was er gelegenheid na te praten en elkaar een 

goed nieuwjaar te wensen. Velen maakten hiervan gebruik. Een 

mooie samenkomst, met veel stof om in het nieuwe jaar over na te 

denken! 

 

Annemarie 

 
Link naar haar gedachtengoed; 
http://www.jannekestegeman.com/2016/03/09/mozes-de-jihadist-en-de-macht-van-
europeanen/ 

 

  

http://www.jannekestegeman.com/2016/03/09/mozes-de-jihadist-en-de-macht-van-europeanen/
http://www.jannekestegeman.com/2016/03/09/mozes-de-jihadist-en-de-macht-van-europeanen/
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Eden 

 

Het leven in de Hof van Eden 

was te mooi om waar te wezen 

 

De zon kwam op de zon ging onder 

De tijd was nog niet uitgevonden 

 

Er was hemel er was aarde 

Er was lucht en er was water 

 

In het bos de wilde beesten 

Er was Adam er was Eva 

 

Ze leefden met elkaar in vrede 

Zonder doel en zonder reden 

 

Ze kenden oorzaak noch gevolg 

Er was toekomst noch verleden 

 

Ze waren en dat was genoeg 

Te zijn zonder het te weten  

 
Jules Deelder  
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Meditatiegroep in het Klooster in Hekendorp 

 

Op 10 september zijn we weer begonnen aan onze maandelijkse 

bijeenkomsten (elke 2de zondag van de maand om 19.00 uur) in het 

klooster van de Passionisten in Hekendorp.  

Het is fijn om even de hectiek van alledag achter je te laten en je te 

concentreren op de stilte. Een stilte die langzamerhand een 

spaarzaam goed is geworden in onze maatschappij. 

We zijn een uur in rust bijeen, luisteren naar muziek en een tekst, 

zingen een mantra en geven elkaar een zegengroet mee voor de week 

die komt. In 20 minuten mediteren kom je dichter bij jezelf en bij 

God en ervaar je weer wat belangrijk is in het leven.  

Zo kun je met nieuwe energie de week weer in.  

 

Zoals gebruikelijk, start de meditatiegroep het seizoen met een mini-

conferentie. Er wordt dan terug en ook vooruit gekeken. Hoogtepunt 

van elke miniconferentie is een spreker van buiten die vertelt wat 

haar of zijn belangrijkste inspiratiebron in het leven is. Dit jaar 

waren het Ria Visser en Subhan Bauke de Wreede van de Soefi 

Beweging Nederland, verbonden aan het Soeficentrum in Rotterdam. 

Het thema van deze workshop was Mystiek in Praktijk, en Ria was 

hierbij workshopbegeleider.  

Kenmerkend voor de werkwijze bij Mystiek in Praktijk is het 

interactieve karakter. Zo ook bij de sessie met onze meditatiegroep. 

Er werd veel tijd ingeruimd voor stilte, voor verkenning van de eigen 

spiritualiteit en voor persoonlijke vragen over het innerlijk leven. We 

hebben deze sessie als heel bijzonder en mooi ervaren. 

 

Is bij u na het lezen van dit artikel uw interesse gewekt en wilt u ook 

eens afstand  nemen van alle dingen die we moeten, van anderen of 

van onszelf?  

Informeer dan bij: 

  

Wouter den Ouden (secretaris),  

Telefoon: 0182  – 581 847  

Mail: oig@xs4all.nl 
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Pesach – Pasen 

 

In de politiek en daarmee in de media wordt vaak gesproken over de 

joods-christelijke wortels van onze samenleving. De bedoeling van 

deze term is niet om iets van een identiteit van “de Nederlander” vast 

te leggen, of om van elkaar te willen leren, maar om mensen buiten 

te sluiten. Voor het gemak wordt namelijk vergeten dat de Islam 

dezelfde wortels heeft. De Islam is onderdeel van dezelfde traditie en 

wordt er dus onterecht buiten gehouden.  

 

Het in een adem noemen van joodse en christelijke wortels is ook 

niet zo vanzelfsprekend. Het geloof van de Judeeërs ligt 

onweerlegbaar ten grondslag aan het geloof binnen de kerken. Er is 

in de geschiedenis echter alles aan gedaan om duidelijk te maken dat 

het geheel gescheiden werelden zijn. Zo is er bij de vaststelling van 

de systematiek voor het vaststellen van de data voor Pasen 

zorgvuldig op gelet dat Pesach en Pasen niet kunnen samenvallen. 

Dat dit goed is gelukt, blijkt wel dat in mijn leven deze feesten 

slechts één keer zijn samengevallen en dat dit als uitzonderlijk werd 

beschouwd.  

 

Wat is Pesach? Pesach is de herdenking van de bevrijding van 

Hebreeërs uit Egypte. Een slavenbestaan, waarbij alleen gewerkt 

werd en geen ruimte voor eigen ontplooiing. Onder leiding van 

Mozes leidt de “Eeuwige” hen naar een beter leven. Zij worden een 

zelfstandig volk, krijgen een eigen grondwet (10 woorden) en vinden 

een eigen land. Met Pesach wordt gevierd dat mensen in vrijheid 

kunnen leven, mits zij zich houden aan regels van rechtvaardigheid.  

 

Wat is Pasen? Pasen is de herdenking van de bevrijding uit een leven 

waarin onrechtvaardigheid heerst. Jezus wijst de weg die door de 

“Eeuwige” bedoeld is. Deze weg leidt naar zijn dood, maar zijn 

boodschap blijft voortleven: leven in vrijheid en rechtvaardigheid is 

mogelijk, als we het allemaal maar echt nastreven.  

 

Hoewel de verhalen volledig verschillend zijn, zijn de verschillen in 

beleving erg klein. Opvallend is dat in de christelijke traditie de 

viering van het joodse Pesach, de Seideravond, wordt beschouwd als 
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het begin van het lijden van Christus. Als we naar de betekenis van 

deze maaltijd kijken, moeten we misschien wel zeggen dat de 

Seideravond de kern is van de bevrijding van Christus. Alles dat er 

in de verhalen nakomt, is dan de illustratie dat deze bevrijding 

volledig is; dood of leven, maakt niet meer uit. Leven in een 

rechtvaardige en liefdevolle wereld. 

 

Tegen deze achtergrond hebben Hans de Veen, Magda van Roon en 

ik een viering voorbereid. Deze viering op Eerste Paasdag heeft als 

basis gekregen de joodse Seideravond. Bevrijding, rechtvaardigheid 

en liefde zijn de elementen die in deze viering een centrale rol 

hebben gekregen. De voorbereiding van deze viering, waarbij we 

geconfronteerd werden met de verschillen tussen de joodse en 

christelijke beleving heeft ons verrijkt. Pesach en Pasen vielen 

daarbij voor ons samen en hebben de verbondenheid tussen de 

joodse en christelijke traditie voelbaar gemaakt. We hopen dat we 

deze ervaring in de Paasviering hebben kunnen delen.  

 

Wouter den Ouden 
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Bericht 

 

Een stille ramp……een verboden ramp. 

 

Onder deze titel heeft een bezoeker van de vieringen een artikel 

ingezonden voor plaatsing in de Oecuwelle. Het is een hartenkreet 

over negatieve ervaringen met jeugdzorg en kinderrechters. Het 

artikel geeft geen spirituele inspiratie; er wordt ook geen ethisch 

dilemma uitgewerkt en evenmin wordt er feitelijke informatie over 

het OIG gegeven. Om deze redenen willen we het artikel niet 

plaatsen in Oecuwelle. 

 

Vanuit het oogpunt van pastorale zorg voor de bezoekers van de 

vieringen willen we het artikel hier noemen en de lezer verwijzen 

naar de website: 

www.dutchchildcenter.nl,  

zodat de bezoeker zich gehoord kan voelen. De inhoud van de 

voornoemde website is geheel de verantwoordelijkheid van de 

achterliggende stichting.  

 

Kerngroep OIG 

 

 

 

Gespreksavond "Meer geluk dan grijsheid" 

Ouder worden als levensfase. De problemen nemen toe. Maar 

misschien ook levenswijsheid. Als je geest niet meer wil, waar blijf 

je dan? Er zijn misschien grenzen aan zinvol leven. Dat geeft 

moeilijke dilemma’s; wie geeft de antwoorden? Waar vind je 

vertrouwen, dat het goed komt? 

Op 24 april is er een gespreksavond over dit onderwerp. De avond 

begint om 20.00 uur. De locatie is nog niet bekend, maar wordt 

doorgegeven na opgave. Opgeven kan bij leden van de Kerngroep.  

  

http://www.dutchchildcenter.nl/
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