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Nederlandse gevangenen worden ingesloten achter vreemde tralies.

Onzichtbaar voor de buitenwereld.

Ver van huis... in vreemde landen... 

Verlangend naar een uitgestoken hand.

Epafras zet zich blijvend in om gedetineerden een gezicht te geven.

Dat vindt bij voorkeur plaats in de vorm van een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek.

Sinds 1984, al meer dan 30 jaar...


































































      















































  











       





































Erik van Lith, Voorzitter Stichting Epafras

 








 









        



















       





























Pastor Martien Agterberg








































































Rob van der Horst




 

  

  

  

   

  

  

  

  

  







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

 

 














Erwin. T.

















































































































































































          







































Ds. Aage Smilde


 






 



  











































Cobien van Koeverden Brouwer

Coördinator Paasgroetenactie














    











 







        





















   















































          





 

 



Ds. Henk Hortensius

 















 











    



























Arjen Duits

 
 















   









   

    



      













 











 


























  













    



























Ds. Margreet Meijer












Stichting Epafras
Hulp aan Nederlandse 
gedetineerden 
in het buitenland

Epafras foundation
In Aid of Dutch prisoners 
abroad

Burgemeester Reigerstraat 74
3581 KW  Utrecht
The Netherlands
T +31(0)30 233 24 32
F +31(0)30 234 27 03
infoAepafras.nl
www.epafras.nl
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Ds. Hannie Riksen




