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Mogen wij als gastspreker in ons ntidden begroeten Ds. J.D.W. Eerbeek.

Op onze.uitnodi_eing was hrj graag bereid ons iets te vertellen over het werk varr de Stichting
Exodus in Den Haag, een project voor opvang van ex-gedetineerden.

Het onderwerp verdient onze warnre belangstelling. Daaronr hoop ik dat velen aanstaande

rvoensdag aanwezig zullen zijn. En dat te nleer orndat het onze l:tntsle bijeenkomst is voor de

zomer. Daarna konren wij voor het eerst weer bijeen op woensdag l8 september.

Oflonze vorige bijeenkonrst hield Dr. Winr Ottorv een boeiende inleiding over het CDA Rap-

port 'Nieuwe wegen vaste rvaarden'. Een levendige discussie volgde. Als bestuur willen wij
nog bezien ofen in hoeverre het Íapport ondenverpett aanreikt, die zouden kunnen passen in

het programnra van het konrend seizoen.

U merkt dat het secretariaat ntin of rneer geruislcos in andere handen is overgegaan. In één van

onze volgende bijeenkoursten rvilten wij de sche:dende seqretaris, Dick van Tetterode, bedank-

en voor al zijn inzel en werk geclurende zoveeljaren.

Graag tot lgjuni in de Ktoosterkerk, Lange VoorhorrÍ 4, ingang kosterij. 6r zal een verfris-

sende drank zijn vanaf 12.00 uur. De lunch begint onr 12.30 uur.

N{et vriendelijke groet,

Cerr it
secretaris I.C.F. af<leling's-Gravenhage

Bericht varr verhindering s.\'.1). aan G. Kalsbeek
Telefonisch of d.tn.r'. biigevoegde kaart.

De l-C-Í.-N€deíbnd slíeeÍt er noor een bewegng te zjin von ChrÈlenen von {olholieke eír ÍeÍoímololtche huize, die dooí somengoon.in- wie-nócho5
wecieí2ió begÍip en Íespecl. hun ChÈlenzjn-eride dboruil voortuoeiende ,/eÍontwooícerikheid h de weÍeld. geslolte wtren geven. Jd1. l7'21 h

Op onze eerstvolgende lunchbijeenkornst van

WOENSDAG I9 JUNI



ír.ffifr-*..r,,
48+ ec 4'4t(oJo'1 1.1(.13.q;

L '1.».*.L-t.-z- tt/)64rt;.,-h. tzo
l6-*-t^4

/",.-íA 7a.s(syr4er 
( o* ca//7^) ,

H;ro*i * d-_^lftl Z.L tL ,.*.\ I /.22,.
Lry- 4* ?.C.h. Lí y--->rJaa,

lort tt- óc4o.Lt .Z L.rào.r-? aaat 4-
ic><57;y / na d/?^ 1,'/t ) ;4? L Y-r.tJb4
eter tL íö4*"1 Eraí*n -
,ía *tïcrlrrr( dti t-- k .c,3't t+;*n.*rht
inrt o;/.br 4 /qa* Qi *. u.^--,.

6-ln-L/y n ./i w.a httn, t).4 a /2.,5o

aLriverí. fu laaa( ó.Al .v^ )2.3o u+r.
Gofit2rr*ï Lry7r t-rtiaW t y'7--,.-
Ln -4" 

"-tí.^2 Lffi 6r-,.a* n
z// tt- /crqà / lao à ri ,r4'.a.<.*.). D----
tt-< i.,, * L, 4.* f /a/^62 at+ aal!a{t<,
,1 ó-tz: ,+n lf ,+.d @. /o,'4<
)*.o> ut i3í:+ í ry t-e+r yo,fiy*/-a.,
2nn;.c .rè<. )dveht-t Aa,vh. hV* a
«lt Uzr, ài<t >4 5t, 1/ 4 n4 L.-,
Uafu*1zr ,L /u'.à'-7 .4\ d- 4'c.-, 

T*,\-



Ët,-,t6 ba^1alr- z(--t /ez 7le-ét- aqr
afr/y.t, (* ,r.zt;gl an d,- 2<*7 tz+:
>,,2?r\.

íb* r, z,*.2 íq ^ /.f t+44 ?bi
Ua* A<&erc* taf 4* *rr*.1 .t*r. tZq-).r-
/trota^ azl rduz*zf;l
1.4? 4 4 *rr-^/c-Lr\ ir4r#eia. - La>-,
h4 ítí lJca ltérr'*tí rcLA/r 4éé-. ^4
'tL c*r/zrta--rt' /u.rro. /. lr>/ ) E* L
,...-'/*t!. /tl » -rL44.4- /---(.

ó4-é,. àd,t r/4r ö bÓ ,/Ua' zn /12
L"a/7 bÈ 4 9ne7 *atr- /lr.azt 4*
tz ,*7r, l;/).


