Derde Religieuzenprijs voor het Jeannette Noelhuis
De Religieuzenprijs 2013 is toegekend aan het Jeannette Noëlhuis van Catholic Worker te Amsterdam.
De uitreiking van de prijs heeft plaats gevonden in de Verkadefabriek te ‘s-Hertogenbosch op 28 mei 2013. Bij die
gelegenheid hield Rob van der Zwan van het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) een inleiding.

br Cees van Dam en de prijswinnaars
Meer informatie

Tweede Religieuzenprijs voor Belinda Terlouw
De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) reikte in 2009 voor de tweede keer een prijs uit. Belinda
Terlouw (Nieuwerkerk aan den IJssel, 1961) verdient de prijs voor haar inzet voor scholieren.
In de wijze waarop Belinda Terlouw zich inzet voor een groep, die maatschappelijk buiten de boot dreigt te vallen,
zullen – zo menen de jury en het Bestuur KNR – veel religieuzen en andere bezielde en geëngageerde mensen
zich herkennen.
De prijs is uitgereikt op 7 oktober 2009 in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch. De toenmalige jury bestond uit zr
Renée Geurts, dhr Ruud van Ruijven en br Wim Swüste fic.

Eerste Religieuzenprijs voor Maartje Romme
De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) reikte in 2007 voor de eerste keer een prijs uit. Maartje Romme
(St. Michielsgestel, *1959) verdiende de prijs voor haar inzet voor drugsverslaafden.
In de oorspronkelijke geraaktheid van Maartje Romme en in de wijze waarop zij zich inzet voor een groep, die in
maatschappelijk isolement en geestelijke nood verkeert, zullen – zo menen de jury en het Bestuur KNR – veel
religieuzen en andere bezielde en geëngageerde mensen zich herkennen. Het initiatief van Maartje Romme is
ingebed in een breder kader. Binnen het Hersteltraject worden verslaafden begeleid bij hun terugkeer in de
maatschappij. Het Hersteltraject doorbreekt de vicieuze cirkels door mensen te motiveren, te bemoedigen en te
stimuleren op alle levensterreinen die door een verslaving zijn aangeraakt.
www.stichting12stappen.nl
De prijs is uitgereikt op 17 oktober 2007 in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. De toenmalige jury bestond
uit mw Gisela Hoeve, zr Renée Geurts, br Wim Swüste fic.

