
VOORWOORD 
We zijn al weer een heel 

eind gevorderd in het jaar, 

maar kijken voor we verder 

gaan toch eerst terug op het 

vorig jaar: 2014. Er is weer 

heel veel werk verzet door 

alle vrijwilligers die zich 

met veel enthousiasme, 

vreugde en vriendschap in 

hebben gezet voor de 

mensen in de marge van 

onze samenleving. Als 

gemeenschap van 

Sant’Egidio willen we leven 

en werken als leerlingen van 

Jezus, die de boodschap van 

liefde van God uit dragen in 

de wereld van vandaag. Zo 

verkondigen wij het 

Evangelie, desnoods met 

woorden, maar in de eerste 

plaats door te doen. Wij 

weten ons hierbij gedragen 

door en verbonden aan de 

gemeenschappen in Rome, 

Antwerpen en Amsterdam. 

Wij zijn dankbaar dat wij in 

de Emmaüsparochie de 

ruimte krijgen om ons werk 

voor de armen te doen.  

Met nederige trots bieden 

wij u hierbij ons jaarverslag 

aan samen met een 

financiële verantwoording. 

Wij bidden dat ook in het 

nieuwe jaar de menskracht 

en de financiële middelen 

toereikend blijven voor ons 

werk. Wij bidden bovenal 

om zegen van de Levende 

God zonder wie wij niets 

zouden kunnen doen. 

 

Ronald Dashorst 

 

 

 

INSPIRATIE 
In het kerkje van de 

Gemeenschap  van 

Sant’Egidio in Rome hangt 

een kruisbeeld zonder  

armen. Dit kruisbeeld 

inspireerde Andrea Riccardi 

en zijn vrienden in 1968 

toen zij samen het Evangelie 

lazen.  
Wat één van hen opmerkte 

was dat wij, mensen levend 

in deze tijd, levend vanuit 

het Evangelie, de armen van 

God mogen zijn. Nabij zijn 

aan de meest kwetsbare 

mensen in onze 

samenleving. Inmiddels is 

de gemeenschap actief in 

meer dan 70 landen. Sinds 

2008 ook in Apeldoorn. 

Geïnspireerd door, met 

gebed en levend vanuit de 

geest van het Evangelie 

proberen wij door concrete 

hulp maar vooral ook door  

vriendschap en ontmoeting 

deze inspiratie gestalte te 

geven.  

 

KLEDINGBANK,  
Het is overweldigend om te 

zien hoeveel mensen de 

kledingbank weten te vinden 

om hun kleding en 

huishoudtextiel een nieuwe 

bestemming te geven. Op 

een andere manier is het ook 

overweldigend om te zien 

hoeveel mensen uit nood bij 

ons komen om kleding te 

halen. Zo ontvingen wij in 

2014 2670 gasten, de 

kinderen niet meegerekend. 

De kledingbank kreeg intern 

een facelift door een 

prachtige houten inpaktafel 

voor de kinderafdeling, 

gemaakt door leerlingen van 

de Boog. In oktober 

ontvingen wij een complete 

winkelinventaris met o.a. 

kledingrekken, spiegels, een 

nieuwe inpakbalie voor de 

volwassenafdeling en 

nieuwe tafels om aan te 

sorteren. Een goede 

verbetering om alles zo 

mooi mogelijk en waardig 

aan te kunnen bieden. Hier 

wordt wekelijks intensief 

aan gewerkt door veertig 

vrijwilligers en de maat-

schappelijk stagiaires. 

Omdat we zeker de 

gezinnen met kinderen in 

armoede willen bijstaan, is 

er i.s.m. St. Stimenz in de 

herfstvakantie op het 

schoolplein een spelletjes-

dag georganiseerd voor de 

kinderen, compleet met 

springkussen en een 

schminksessie. Wat een 

plezier en enthousiasme, 

enkele vaders deden graag 

even mee met het sjoelen. 

Natuurlijk ging ook het 

Sinterklaasfeest dit jaar niet 

ongemerkt voorbij. Er was 

een Pietenoptreden met 
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muziek, spelletjes, 

taaipopversieren en 

natuurlijk kregen alle 

kinderen een cadeautje. We 

kijken terug op een zinvol 

jaar met vele bijzondere en 

hartverwarmende 

ontmoetingen. 

 

STRAATTEAM 
Het is inmiddels een bekend 

gezicht in Apeldoorn, die 

bakfiets met twee of drie 

mensen in gele hesjes. 

Iedere vrijdagavond, weer of 

geen weer, brengen zij 

brood, koffie, chocomel en 

soep of fruit (al naar gelang 

het seizoen) naar de mensen 

van Omnizorg en anderen 

die overnachten in de straten 

van Apeldoorn. Er wordt 

naar ze uitgekeken. We zijn 

erg blij met de trouwe 

sponsoring van het brood 

door bakkerij Zandstra.  

Belangrijk is vooral het 

luisterend oor dat geboden 

wordt waardoor mooie 

wederzijdse ontmoetingen 

kunnen plaatsvinden.  

 

OUDEREN 
De gemeenschappen van 

Sant Egidio hebben veel 

aandacht voor de ouderen in 

hun stad. Zes jaar geleden 

zijn wij in Apeldoorn 

begonnen met een groepje 

van 5 mensen om bewoners 

van Huize Hubertus die 

bijna nooit bezoek kregen, 

eens in de maand te 

bezoeken. Bij het sluiten van 

Huize Hubertus zijn wij de 

bewoners die verhuisd 

waren naar de Veenkamp 

blijven bezoeken.  

Met Kerst en Pasen wordt er 

bij verschillende ouderen  

een attentie bezorgd. In 

2014 voor het eerst in de 

groene Hoven, de bewoners 

daar waren blij verrast dat 

de gemeenschap hen niet 

vergeten was nu zij op een 

ander adres woonde. Het 

was extra leuk omdat er 

twee kinderen aan deze actie 

deelnamen. Zij vonden het 

prachtig om bij al die deuren 

aan te bellen iets af te geven. 

Tussen door werden er 

verschillende kleine 

karweitjes gedaan als een 

bewoner daar om vroeg. 

Ook zo’n dertig bewoners 

van beschermd wonen en 

van de Globe, een tehuis 

voor jongeren en ouderen 

met een beperking werden 

met Kerstmis en Pasen met 

een attentie verrast. Aan het 

eind van het jaar werden 

verschillende ouderen thuis 

bezocht en uitgenodigd voor 

het Kerstontbijt op eerste 

kerstdag. 

 

FRANCISCUSTAFEL 
2014 was het tweede jaar 

waarin wij, in de grote zaal 

van de pastorie naast de 

Onze Lieve Vrouwenkerk, 

een maaltijd konden bieden 

aan onze dakloze vrienden. 

Voor zover mogelijk kookt 

een groep leerlingen van 

praktijkschool De Boog 

ieder maandag een verse pan 

soep en een heerlijke 

maaltijd voor zo’n 35 

gasten. Ruim voor de 

openingstijd verzamelt zich 

al een flinke groep mensen 

voor de deur die wij iedere 

maandag weer als onze 

trouwe gasten mogen 

begroeten.  

Het afgelopen jaar moest de 

school een aantal keren 

verstek laten gaan wegens 

ziekte, maar binnen onze 

vrijwilligersgroep vonden 

we een aantal enthousiaste 

koks die het lukte om op 

deze dagen de school te 

vervangen. Omdat de 

keuken van de pastorie 

beperkt is mochten we ook 

gebruik maken van de 

keuken van de Eetkamer, 

van de stichting 

Philadelphia. Dat er 

behoefte is aan een maaltijd 

blijkt iedere keer weer ook 

door het groeiend aantal 

bezoekers. Wat opvalt is de 

gezellige sfeer waarin onze 

vrienden van de straat en 

vrijwilligers elkaar 

ontmoeten. Met kerst 

konden we iedereen tijdens 

de feestelijke kerstmaaltijd 

weer blij maken met een 

persoonlijk kerstpakket. 

Zeer bijzonder was het voor 

de medewerkers van de 

Franciscustafel dat wij in 

augustus de Apeldoorn 

Trofee, voor het beste 

vrijwilligersproject van 

2014, in ontvangst mochten 

nemen. Met een grote groep 

waren wij aanwezig bij de 

feestelijke uitreiking in park 

Berg en Bosch. 

 

ZWERFJONGEREN 
Ook afgelopen jaar hebben 

wij samen met Joker en 

Iriszorg weer elke maand 

een maaltijd verzorgt in De 

Herberg. Samen met de 

jongeren zonder vaste woon 

en verblijfplaats koken en 

eten we in de vertrouwde 

huiselijke sfeer. Voor de 

Kerst hebben wij met 

jongeren weer kerst-

pakketten in gezameld bij 

winkelcentrum de Eglantier. 



In het Don Bosco centrum 

hebben we de boodschappen 

gesorteerd en ingepakt. 

Totaal hebben wij honderd 

pakketten bij elkaar gehaald; 

voor de jongeren, die we 

uitreikten bij de traditionele 

Pizzaparty. 

Daarnaast hadden we nog 

genoeg spullen over voor de 

kerstpakketten voor de 

bezoekers van de 

Franciscustafel en voor de 

bewoners woonzorgcentrum 

de Globe. Handwerkgroep 

Klevodo, heeft pakketten 

samengesteld voor de 

vrouwen en kinderen van 

het Blijf van mijn Lijf huis. 

Het was mooi om ook dit 

jaar weer zoveel goed 

gevulde pakketten te kunnen 

geven. 

 

GEBED VOOR DE 

MARTELAREN 

Evenals voorgaande jaren 

werd er in de Goede Week 

weer een gebedsdienst 

gehouden voor de 

Martelaren. Ook in deze tijd 

worden mensen omwille van 

het Christelijk geloof 

gedood. Iets waar we als 

gemeenschap bij stil willen 

staan en waar we aandacht 

voor willen vragen. Het is 

indrukwekkend om al die 

namen te horen van al die 

mensen die in deze tijd, 

omwille van hun standvastig 

geloof, worden gedood. 

Indrukwekkend is ook de 

aanwezigheid van zoveel 

voorgangers van 

verschillende Christelijke 

kerken die gezamenlijk de 

gebeden uitspreken en 

zingen.  

GEBEDSDIENST 
Elke vrijdag houden wij om 

20.00 uur een gebedsdienst 

in de dagkapel van de Onze 

Lieve Vrouwekerk. 

Afgelopen jaar zijn wij naar 

het voorbeeld van de 

gemeenschap in Antwerpen 

begonnen met meer reliëf 

aan te brengen in de 

gebedsdiensten; de tweede 

vrijdag bidden wij voor de 

vrede in de wereld en 

noemen de namen van 

landen in oorlog. Wij 

branden een kaars voor de 

mensen die lijden aan het 

geweld en bidden ter 

bemoediging om licht en 

vrede. De vierde vrijdag 

bidden wij voor de zieken in 

ons midden, we schrijven 

hun namen op die we voor 

de Heer brengen, die we met 

ons gebed om kracht en 

genezing samen met de 

wierook op laten stijgen. 

Samen met deze nieuwe 

rituelen zingen we ook 

nieuwe liederen, elke week 

weer een mooi moment van 

bezinning en voeding voor 

ons werk met de armen. 

 

SCHOOL VAN DE 

VREDE 
Al een hele tijd is er de wens 

bij Sant Egidio om een 

school van de vrede in 

Apeldoorn op te richten. En 

de tijd blijkt daar nu rijp 

voor te zijn. De eerste stap 

in de goede richting is gezet 

met de samenwerking met 

de organisatie Stimenz. Zij 

organiseren leuke 

activiteiten voor kinderen en 

één daarvan is het leren 

samen spelen in de speeltuin 

vlak bij de kledingbank. Zij 

zochten voor de winter een 

binnen lokaal en maken nu 

gebruik van de koffiekamer 

van de kledingbank. Elke 

week zijn ook vrijwilligers 

van Sant’Egidio aanwezig 

om vast verbinding te 

maken met deze kinderen.  

Daarnaast is Stimenz bereid 

om ons te helpen contact te 

leggen met scholen. Het idee 

achter de School van de 

Vrede is dat kinderen van 

diverse komaf met elkaar 

spelen, studeren en normen 

en waarden ontdekken. En 

via de kinderen mogelijk 

ook de ouders dichter bij 

elkaar te brengen.  

We zijn in Antwerpen bij 

een School van de Vrede 

wezen kijken en we zijn erg 

geïnspireerd door wat ze 

daar doen. In 2015 zullen 

we plannen gaan maken en 

hopen we het nieuwe 

schooljaar te kunnen gaan 

starten! 

 

SCHOOL VAN HET 

EVANGELIE 
We weten ons geïnspireerd 

door het Evangelie. Om het 

Evangelie goed te verstaan 

worden bezinningsbijeen-

komsten georganiseerd. 

Iedere maand is er een 

bezinningsmiddag. 

Daarnaast komt een aantal 

avonden per jaar iemand uit 

Antwerpen om ons te helpen 

om ons nog meer te 

verdiepen in de betekenis 

van het Evangelie. Zo 

houden wij onze inspiratie 

levend en brengen het we 

verband aan tussen werken, 

leren en onze spiritualiteit. 

 

SANT’EGIDIO 

JONG 
Sinds oktober zijn een aantal 

jongeren actief om voor 



elkaar een aantal activiteiten 

te organiseren. Met 

Sant’Egidio Jong 

organiseren we 1x in de 

maand een leuke avond voor 

jongeren vanaf 16 jaar. Het 

doel van deze avond is 

gezellig bij elkaar komen en 

een groep jongeren 

opbouwen die af en toe eens 

willen helpen bij een 

project. 
In oktober zijn we begonnen 

met een film avond. We 

komen samen in het 

parochiehuis van de Onze 

Lieve Vrouwenkerk, hadden 

een beamer geregeld en 

natuurlijk verschillende 

films. Zo konden we op 

groot scherm samen film 

kijken.  

In november hebben we 

samen een spelletjes avond 

gehad. Spellen als 

Triominos en Jenga werden 

vol spanning en plezier 

gespeeld. Deze avond was 

de opkomst helaas wat 

minder, maar dat mocht de 

pret absoluut niet drukken. 

December was een drukke 

maand waarin al veel 

gebeurde. Toch hebben we 

besloten de avond door te 

laten gaan. In december 

hebben we een kerstborrel 

gehouden met zijn allen. Er 

waren heerlijke koekjes 

gebakken en versierd en een 

heerlijk glaasje fris erbij. 

In december hebben wij ons 

1
e
 project gehad, de 

Kerstpakketten actie.. Zodat 

wij een kerstpakket konden 

maken voor de zwerf-

jongeren in Apeldoorn.  

BONDGENOTEN 
Zonder bondgenoten zouden 

wij ons werk niet kunnen 

doen. Wij weten ons 

gesteund door velen maar 

willen er toch enkelen 

uitlichten die voor ons van 

speciale betekenis zijn. 

Allereerst de Emmaus 

Parochie. Zij heeft niet 

alleen aan de wieg van onze 

Gemeenschap gestaan. 

Vanaf het allereerste begin 

heeft de parochie ons alle 

faciliteiten beschikbaar 

gesteld. We zijn hier zeer 

erkentelijk voor. 

De Gemeenschap in 

Antwerpen is een tweede 

grote steunpilaar. Zij zijn 

niet alleen ons grote 

voorbeeld maar bieden ook 

op allerlei manieren 

begeleiding en 

ondersteuning. Regelmatig 

brengen wij over en weer 

bezoeken aan elkaar. 

Tot slot willen wij het JIP en 

ABRI noemen waarmee wij 

ons verbonden weten in de 

activiteiten die wij voor de 

jongeren kunnen 

organiseren. 

 

VRIENDEN VAN 

SANT’EGIDIO 

Al onze activiteiten hebben 

we alleen maar waar kunnen 

maken dankzij de steun van 

vele goede gevers. Daarom 

willen we wederom 

 

een bijzonder woord van 

dank uitspreken voor al 

onze gulle gevers. 

 

Bij dit verslag treft u een 

losse bijlage met daarin een 

overzicht van onze 

inkomsten en uitgaven. 

Met het groeien van onze 

activiteiten groeien ook de 

kosten. Voor de kledingbank 

moet huur betaald worden. 

De bakfiets en ook de 

Franciscustafel brengen toch 

een aantal kosten met zich 

mee. Ook de kerstpakketten 

en enkele schrijnende 

situaties vragen om een 

geldelijke bijdrage. We 

merken dat veel mensen 

onze Gemeenschap een  

warm hart toedragen. Wij 

hopen dat zij ons ook in de 

toekomst willen blijven 

steunen. Daarom is er een 

nieuwe folder ontwikkeld 

om nog meer vaste 

donateurs te krijgen: ‘De 

vrienden van Sant’Egidio’. 

Hiermee hopen we enige 

financiële zekerheid op te 

kunnen bouwen. Wilt u zich 

ook aanmelden als donateur 

dan kunt u deze folder 

aanvragen via onderstaand 

telefoonnummer of  

emailadres. 

 
 
 

 

 

 

Dit jaarverslag is een uitgave 

van de Gemeenschap van 

Sant’Egidio Apeldoorn. 

De Gemeenschap komt iedere 

vrijdag om 20.00 uur bijeen 

voor een gebedsdienst in de 

Onze Lieve Vrouwekerk, 

ingang Stationsstraat. 

 

Meer informatie vindt u op de 

website: 

www.santegidio.nl 
 

Voor eventuele vragen kunt u  

emailen naar: 
SantEgidioApeldoorn@gmail.com 

 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl 

of bellen naar 06 16 91 27 27 
 

Donaties zijn welkom 

op NL81 INGB 0006 7476 28  

t.n.v. Stichting Sint-Egidius 

gemeenschap Apeldoorn. 
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