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Het Rooms-Katholieke en Protestantse 
 Justitiepastoraat bestaat 70 jaar en daar mag 
iedereen van profiteren! 
In het bijzonder geeft ze graag iets mee 
aan  mensen die op weg zijn van binnen de 
 gevangenis naar buiten. 
Dit boek bevat een bonte verzameling van 
persoonlijke verhalen, prachtige afbeeldingen, 
treffende uitspraken en inspirerende gebeden en 
gedichten. 
De reis naar vrijheid kan lang en lastig zijn.  
De gekozen teksten en beelden willen de 
 lezer-kijker moed geven. 
Sommige bijdragen zijn speciaal voor deze 
 gelegenheid gemaakt, andere deden elders al 
dienst als bron van bemoediging en troost. 
De stukken zijn losjes gegroepeerd rond thema’s 
als ‘bijbelse voorbeeldfiguren’, ‘jouw geloof’ en 
‘afscheidsrituelen’. Zo wordt ook  duidelijk wat 
er zich allemaal afspeelt op het werkterrein van 
justitiepastoraat. 
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Woord vooraf

Buiten begint binnen

Soms lijkt de tijd in de bajes zinloos. Bijna elke dag is hetzelfde. Weinig echte 
ontwikkelingen en weinig uitdagingen.
Verloren tijd … De dagen afstrepen tot je weer vrij bent.
Want daar verlang je naar: vrijheid.

Zo kun je ertegen aankijken.
Maar echte vrijheid begint misschien toch ergens anders. Echte vrijheid heeft 
immers te maken met de keuzes die je maakt. Echte vrijheid heeft te maken met  
de keuzes die je maakt voor de toekomst en met het zoeken naar de ondersteuning 
die je daarbij nodig hebt.
Dan laat je de toekomst niet over aan wat je toevalt door omstandigheden of door 
mensen die je in je leven ontmoet, maar neem je zelf ook regie. Met de hulp van 
anderen.

‘Je bent geroepen om vrij te zijn.’ Of anders uitgedrukt: ‘God wil dat jullie als vrije 
mensen leven.’ Zo zegt de apostel Paulus het. God wil dat we leven. Echt leven.

Het zoeken naar die vrijheid gaat je hele leven door. Ook in de onvrijheid van de 
bajes kun je op weg gaan naar die vrijheid. Daarbij wil de geestelijke verzorging 
helpen. De dominee of pastor en hun vrijwilligers zoeken met je in kerkdiensten, 
gespreksgroepen en persoonlijke gesprekken naar toekomst in vrijheid, die bij jou 
past. In de bajes en daarbuiten.
In dit boek vind je teksten over de vrijheid die binnen begint. Want buiten begint 
binnen.

Namens het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat

Jan-Gerd Heetderks, Hoofdpredikant
Ryan van Eijk, Hoofdaalmoezenier
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Henrik vertelt:

‘Jaren geleden kende ik iemand, die uit het Caraïbisch gebied kwam. Hij 
verkocht een keer aan iemand een kilo bloem als coke. Het kostte een 
ander zijn leven, want die kreeg de schuld. Maar deze man hield er een 
flink bedrag aan over. Hij nodigde mij en een ander uit om mee te reizen 
naar het eiland waar hij vandaan kwam. Hij verbleef bij zijn familie, ik zat 
in een hotel. We vermaakten ons goed. Maar toen een meisje uit zijn buurt 
een oogje op me kreeg, vond hij dat minder leuk. Voor $ 20 kreeg hij in het 
hotel de reservesleutel van mijn kamer en jatte toen mijn paspoort en mijn 
koningsketting. Daar zat ik. Het bleek dat Nederland geen consulaat op dat 
eiland had; ik moest via het Britse consulaat een noodpaspoort regelen. Dat 
kostte veel tijd. Mijn geld was op en ik zwierf op straat. Ik verdiende een 
beetje geld door toeristen van cruiseboten op te vangen dichtbij de boot en 
hun wat dingen te verkopen. Iemand die een stalletje op straat had, bood 
me een slaapplek aan in een bergplaats achter zijn huis. Toen zijn moeder 
hoorde dat ik uit Europa kwam, wilde ze dat ik in huis kwam slapen. 
Ik praatte ’s nachts een keer met haar. Ik vertelde mijn probleem. Ze zei: 
‘Bid met mij mee, dan komt alles goed.’ En toen zei ze psalm 23 op, in het 
Engels. Ik moest die uit mijn hoofd leren en regelmatig opzeggen. Maar 
dat Engels kon ik moeilijk onthouden. Een nicht van haar heeft toen in een 
bibliotheek een Nederlandse Bijbel voor me gevonden en daaruit heb ik het 
geleerd. Ik zei het een paar keer per dag op en na een week had ik mijn 
noodpaspoort.
En nu nog steeds, in noodsituaties, als ik me niet lekker voel of als er een 
storm op me afkomt, dan bid of zing ik die psalm. Dat geeft me een goed 
gevoel, het geeft me rust, en het helpt altijd.’

dominee Gerard

Psalm 23

1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder,  
mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor  
der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods,  
ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;  
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht,  
tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd  
vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid  
volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het  
huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Psalm 23

Vrijdagmiddag 13.00 uur: gespreksgroep. De mannen zitten klaar. 
Net als ik wil beginnen, slaat een van hen zijn Bijbel willekeurig open, en 
begint hardop te lezen: ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.  
Hij doet mij nederliggen…’ Henrik haakt onmiddellijk in: ‘…in grazige 
weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren…’ Hij blijft doorgaan, 
zin na zin, zonder aarzeling, en met stemverheffing tot aan het eind: ‘…in 
lengte van dagen.’
De andere mannen zijn verbluft, lachen: wat is dít? Hoe komt het dat je die 
psalm zo kent?
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Psalm 121 
Hertaald door M. 

1 Ik zie veranderingen!! 

Het wordt donker in mijn hoofd, 

ik zoek naar het licht. 

2 Samen met God voel ik me beter, 

omdat Hij altijd met me mee gaat. 

3 Hij zal me stabiel laten staan. 

Hij staat achter me. 

4 Hij laat me niet los. 

Hij laat me niet in de steek. 

Hij waakt over mij. 

5-6 De Heer is mijn oppepper. 

Hij geeft me de moed om me rustig te houden 

als ik in paniek raak. 

7 God laat mij sterk staan 

als er veranderingen komen. 

Hij is altijd dezelfde.

8 De Heer blijft staan. 

Wat er ook gebeurt. 

Psalm 51
Hertaling door Luna

1 Een psalm van Luna

2 nadat ze verkeerde keuzes had gemaakt

3 God ik vertrouw op U

Wees niet kwaad op mij!

Uw liefde is groot,

vergeef mij.

4 Leer mij af die stomme dingen te doen,

help mij een nieuwe start te maken.

5 Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan.

Steeds denk ik aan wat gebeurd is

en hoe stom het is.

6 Ik heb het verkeerd gedaan,

Ik schaam mij voor U.

U wilt dat het goed met me gaat en dit was niet goed!

9 Neem mijn pijn weg

En laat me weer dicht bij U komen.

Uit: Bajesagenda-2017
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De tekening hiernaast is gemaakt door een vrouw die in een ellendige 
situatie zat. Haar vriend en soulmate was net plotseling overleden en ze 
mocht niet naar de uitvaart vanwege een eerdere ‘vluchtpoging’. En dat 
terwijl ze drie weken later sowieso vrij zou komen. De tekst rondom de   
figuur zou zomaar Psalm 130 (berijmde versie) kunnen zijn: 

Uit diepten van ellende

roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden,

ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen

tot mij, tot mijn gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen,

red mij, o Heere, red!
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Psalm 139
Hertaald door R.

God, U weet wie ik ben.
U weet wat ik doe,
U weet wat ik denk
U bent geïnteresseerd in mij.
U kent de scheldwoorden die ik inslik.
Kom dichterbij en spar een potje met me.
Ik kan niet begrijpen dat U dat zou willen doen.

Ik kan niet vluchten bij U vandaan,
ik heb een soort enkelbandje om.
Toen ik mezelf de hemel in blowde
kwam ik U tegen.
Toen ik wegvluchtte op een motor
en de dood zag komen, was U er ook.

U kent mijn moeder.
U weet hoe ze echt is.
U zag hoe ik ontstond in haar buik 
terwijl ze gewoon door ging met drugs.
U zag me toen niemand me nog zag.
Gelukkig dat U me in leven hebt gehouden.

Wat haat ik alle tegenstrijdige verwachtingen
die mensen van me hebben!
Ze maken dat ik me klote voel
en dat ik dan agressief word.

God, U mag alles van me weten
en alles waaraan ik denk.
Laat me weten of ik goed bezig ben
en help me een goed mens te worden.

Quotes uit de Psalmen

Uit: Daniel de Wolf, David, Greatest hits & misses. Ark Media 2013
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Hoofdstuk 2 Bijbelse figuren



18 19

Manna in de woestijn

In het boek Exodus wordt beschreven hoe het volk Israël uit de slavernij 
wordt geleid naar het Beloofde Land. Eindelijk laat de farao hen gaan. En 
God baant voor hen een weg door de zee.
Maar de reis naar het Beloofde Land lijkt eindeloos, en jarenlang trekken ze 
rond in de woestijn. Een tijd van afzien en soms van wanhoop: komen we 
ooit in dat Beloofde Land? Wanneer breekt eindelijk die nieuwe toekomst 
aan? Hoe houden we het vol in die woestijn?
De tijd in de gevangenis kan ook een woestijn zijn. Soms misschien ook met 
momenten van klagen en uitzichtloosheid. Hoe houd je het vol in die woestijn 
die de gevangenis soms is?
God zegt tot Mozes en zijn mensen: ‘Ik heb de wanhoop van jullie, van jou, 
gezien en gehoord. Ik zal brood geven, iedere dag opnieuw.’ Iedere dag 
mogen de mensen brood voor die dag verzamelen. Voedsel om te overleven. 
Voedsel dat kracht geeft om het vol te houden in de woestijn.
Wat is het manna dat we hier in de woestijn krijgen? Wat geeft ons iedere 
dag weer kracht? Kan ik iedere dag iets zien wat me kracht geeft hier in de 
gevangenis, wat me helpt om het vol te houden?
Een bezoek van een dierbare. De bijbel die vandaag precies openvalt bij de 
tekst ik nu nodig heb. Een telefoongesprek met de kinderen. Een bezoek van 
een kerkvrijwilliger. Een kaart van een onverwachte persoon. De stilte of een 
lied tijdens de kerkdienst. Een ouder-kind-dag. De rust tijdens een gebed. De 
steun van een medegedetineerde…
Wat is het manna dat ik vandaag krijg?

Jozef

In de bijbelgroep lezen we al weken het verhaal van Jozef uit Genesis 
(hoofdstuk 37 t/m 50). Het gesprek is levendig en er is veel herkenning. 
De groep wisselt: er komen nieuwe mensen bij en er gaan mensen weg 
die vrij komen. Vandaag komt Michel ‘nieuw’. Het is zijn derde keer in de 
vreemdelingenbewaring.
Als hij hoort dat we het verhaal over Jozef lezen, reageert hij verheugd met: 
‘Oh great, that’s my favorite.’ Jozef die door zijn broers in de put gegooid 
wordt en verkocht wordt aan de Egyptenaren. Hoe hij daar als slaaf werkt, 
vals wordt beschuldigd en in de gevangenis komt.
Het verraad is herkenbaar. Want hoeveel zijn er niet onder valse beloften 
naar Europa gekomen en moeten vaak nog tienduizenden euro’s hiervoor 
afbetalen aan de handelaren. En dan komen ze hier zonder dat ze iets 
crimineels gedaan hebben toch in de gevangenis.
Maar Michel ziet ook andere overeenkomsten in het Jozef-verhaal: ‘Jozef kon 
ook in de gevangenis iets voor anderen betekenen. Hij legde dromen uit, hij 
hielp de anderen. Ook wij kunnen allemaal iets voor elkaar doen. Ieder met 
zijn of haar eigen talenten’.
Maar het meest hoopvolle in het verhaal is volgens Michel: ‘Zelfs als je in de 
gevangenis gegooid wordt, kan er nog een goede toekomst komen. Kijk naar 
Jozef: hij werd gouverneur, leider van het volk, en kon een heel land én zijn 
familie van de hongersnood redden.’

pastor Marja

Hey, nieuw hier?
Hoe heet je?

Jozef...
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Maria met mantel waaronder iedereen kan schuilen

Wat betekent veiligheid voor jou? Op de basisschool was er een jongetje dat 
altijd kattenkwaad uithaalde. Jantje (zes jaar) had van die boevenogen waar 
de ondeugendheid van afdroop. Ook als hij niets gedaan had, keken alle ogen 
naar hem. Ik herinner me die keer nog dat de juf en directeur naar hem op 
zoek waren, want Jantje zou het wel weer gedaan hebben. Samen met boze 
ouders liepen ze druk zoekend de school door. Jantje vloog naar mijn moeder 
die haar jurk omhoog deed zodat hij zich veilig kon verstoppen. Mijn moeder 
beschermde hem en bood hem voor dat moment een schuilplaats.
Wist je dat er verschillende schilderijen zijn waarop moeder Maria afgebeeld 
is met een grote mantel waaronder allerlei soorten mensen zich verschuilen? 
Maria biedt een schuilplaats voor wie dat nodig hebben. Zij legt een 
beschermende mantel om kwetsbare schouders. Maria als moeder van Jezus 
heeft veel te lijden gehad vanwege haar zoon. Het leven is niet gemakkelijk 
en gaat vaak over vele hobbels. Bij deze wijze vrouw kunnen we altijd 
onze zorgen toevertrouwen. Via een kaarsje tijdens de viering of gewoon 
doordeweeks. Of via een gebedje op cel bij een ansichtkaart met haar 
afbeelding. Onder haar mantel is plaats voor ons allemaal.  
Maria trotseerde alles toen ze ‘ja’ zei tegen de engel die haar vertelde 
dat ze een kind zou krijgen met de naam Jezus. Een naam die ‘God redt’ 
betekent (Luc.1:31). Ze zou worden bespot omwille van haar kind, veracht en 
uitgesloten. Toch was ze er onvoorwaardelijk voor haar kind.

pastor Geert
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Vrouw bij de put
Gebaseerd op Johannes 4 uit de Bijbel

Uitgekotst. Niet gezien en niet meer welkom. Zo voelde ik me al jaren! Terwijl al mijn 
buurvrouwen samen naar de put gingen om water te putten, ging ik alleen – op het 
heetst van de dag nog wel. Die blikken als ze me zagen, het geroddel achter mijn rug. 
Ik kon er niet meer tegen.
Alléén maar omdat ik samenwoonde met een man terwijl ik niet getrouwd was. 
Schande spraken ze ervan. Maar zonder iemand die voor me zorgde, zou ik niet 
overleven. En ik had al zoveel mannen gehad, ik durfde niet opnieuw te trouwen. Hoe 
ik het ook probeerde uit te leggen, niemand begreep mij.
Op een dag, toen ik weer alleen naar de put liep, zat daar een man. Ik wilde nog 
teruggaan, want daar zou alleen maar wéér geroddel uit voortkomen. Alleen met een 
man bij de put, stel je voor. Maar toen ik in zijn ogen keek, gebeurde er wat. Ik zag 
geen afwijzing of oordeel, ik zag juist iets anders. Liefde was het, volgens mij. En hij 
was zo vriendelijk. Terwijl hij een Jood was en ik een Samaritaanse.
Hij vroeg me wat te drinken. Een Jood die mij om water vroeg? Ik was stomverbaasd. 
Juist toen ik het hem gaf zei hij: ‘Als je water uit deze bron drinkt, zul je weer dorst 
krijgen. Maar als je het water drinkt dat ik je geef, zul je nooit meer dorst krijgen.’
Dat leek me wel wat. Dan hoefde ik niet meer naar de put te komen op het heetst 
van de dag. ‘Geef me van dat water, Heer’, zei ik snel. Toen vroeg hij naar mijn man. 
Het schaamrood stond op m’n kaken. Ik kon niet anders dan hakkelen dat ik geen 
man heb. Hij bleek dat al te weten, hij zei gelijk dat ik de waarheid sprak omdat ik vijf 
mannen had gehad en nu samenwoon. Ik besefte gelijk dat hij een profeet moest zijn, 
of ... misschien wel die beloofde Messias waar ik al zolang op wachtte. Toen ik het 
hem vroeg was hij duidelijk: ‘Dat ben ik, degene die met je spreekt.’ Ik geloofde hem 
meteen en rende terug naar de stad. Iedereen moest dit weten, de beloofde Messias 
zat bij de put en hij oordeelde niet en had me met liefde en respect behandeld. Dit 
moest iedereen toch weten? Ik schaamde me niet meer om wat ik had gedaan, ik ging 
niet langer meer in mijn hoekje zitten, ik riep het uit! Voorgoed veranderd, dat was ik.
Ha, ze kwamen allemaal met me mee naar die put. En toen ze hem zagen en naar 
hem luisteren, geloofden zij ook dat deze Jezus de beloofde Messias was die ons 
allemaal zou vrijmaken!

Jolanda, algemeen manager Ark Mission

Jezus in de gevangenis

Dat Jezus in de gevangenis heeft gezeten, wordt vaak over het hoofd gezien. 
Ook als je vastzit, denk je daar niet snel aan. Toch zie je hierboven Jezus 
afgebeeld achter de tralies en het prikkeldraad. Jezus heeft er zelf wel over 
verteld. In Matteüs 25:36 zegt Hij dat Hij in de gevangenis zat, waar Hij 
bezocht werd. Als je een gevangene bezocht hebt, heb je Hem bezocht. Jezus 
verbindt zich dus heel nadrukkelijk met gedetineerden. 
Nu kan het lastig zijn om dat op jezelf te betrekken. Je kunt zelfs denken: 
‘Jezus was onschuldig, dat ben ik niet.’ Maar nergens zegt Jezus dat Hij 
alleen omkijkt naar onschuldige gevangenen. Hij kijkt zelfs niet naar de 
zonde, althans Hij oordeelt er niet over. Want dat is juist waar het om draait: 
Jezus maakte de keuze voor zijn weg tot en met de gevangenis. Daar is Hij 
ook terecht gekomen. Niet om je een trap na te geven, maar om tegen je te 
zeggen: ‘Ik veroordeel je niet. Wees vrij en doe het niet weer.’

Icoon, geschilderd door Hans naar het 
werk van Robert Lentz, ‘De Christus van 
Maryknoll’
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Maria Magdalena

Els had zich opgegeven voor de cursus iconen schilderen. Een icoon is een 
afbeelding van een belangrijk figuur uit de bijbel of uit de traditie van de 
kerk. De iconen worden op een speciale manier gemaakt, waardoor het lang 
duurt. Daardoor heeft iemand veel tijd om na te denken over de figuur die 
hij of zij aan het schilderen is. Els bekeek de afbeeldingen van de iconen 
die er geschilderd konden worden zorgvuldig. Nadat ze alle afbeeldingen 
gezien had, koos ze er eentje uit. Ze had geen idee wie de vrouw van deze 
icoon was, maar ze wist heel zeker dat ze deze wilde schilderen. Ik vertelde 
haar dat het Maria Magdalena was. Deze Maria was de beste vriendin van 
Jezus. Zij bleef hem trouw tot aan het einde van zijn leven. Bovendien was ze 
samen met zijn moeder als eerste getuige van zijn opstanding. En dat is wel 
heel bijzonder, want Maria Magdalena was eerst een prostituee. Els was even 
stil. Zachtjes zei ze: ‘Ik heb ook in het leven gezeten. Dat ik nu juist deze 
icoon heb uitgekozen.’ Tijdens het schilderen begon ze meer te vertellen over 
haar leven, waarvan ze het gevoel had dat het tot nu toe vooral mislukt was. 
Maar gaandeweg ging ze Maria Magdalena als haar grote voorbeeld zien. 
Die was dan toch maar de beste vriendin van Jezus geworden. Als Maria 
Magdalena dat kan, dan kan Els ook wel een hele goede vriendin van Jezus 
en anderen worden. Langzaam maar zeker bloeide Els op. Vol vertrouwen 
verliet ze na een jaar de gevangenis, op weg naar een volgende stap in haar 
leven. Haar zelfgemaakte icoon ging mee. Die zou ze op haar nieuwe plek 
een ereplaats geven aan de muur.

dominee Anne

24
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Moeder

Het meest mis ik mijn moeder. Ze staat altijd voor mij klaar en helpt me 
altijd er weer bovenop te komen. En mijn oma. Zij is de moeder voor de hele 
familie. Zij steunt ons voor een goed leven. Ze zegt wat je niet goed doet en 
wat je wel moet doen. Ze is heel direct: ‘Wat jij hebt gedaan, is niet goed. 
Maar je moet ook geen slapende honden wakker maken.’ Ik had het niet 
moeten vertellen aan anderen.
Ik heb er spijt van, ook omdat ik niet bij ze kan zijn. Mijn moeder heeft nu 
huidkanker. Maar ze blijven me steunen. Ze zeggen: ‘Blijf goed je best doen, 
luister naar de begeleiders, werk mee met de behandeling. Profiteer ervan 
om te groeien.’ Ze komen met de auto op bezoek, drieënhalf uur rijden. Het 
bezoek duurt helaas maar een uur.
Ik dank voor alles wat mijn moeder voor me gedaan heeft, en dat ze mij op 
de wereld heeft gezet. Ze huilt soms aan de telefoon. Ik zal mijn best doen 
buiten, verder gaan met mijn eigen bedrijf en op het goede pad blijven. Mijn 
motto is: pas goed op jezelf, doe geen verkeerde dingen.

Alexander (19 jaar)

Niet alleen

Heer, ik heb anderen nodig.

De weg van een mens is te moeilijk

om alleen te gaan.

Toch ontwijk ik de uitgestrekte handen

die mij willen helpen,

ik wil het alleen doen,

ik wil alleen vechten,

ik wil alleen slagen.

En zie, hier naast mij loopt een vriend,

een wederhelft, een broer,

een buur, een collega.

U hebt deze mensen bij mij geplaatst, Heer,

en veel te vaak negeer ik hen.

En toch zullen wij samen de wereld overwinnen.

Heer, geef dat ik ze op mijn weg

zal herkennen en aanvaarden.

Michel Quoist
Uit: Bajesagenda-2010
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Papa/Mama leest voor

‘Vanavond hoef je ons niet voor te lezen hoor, we kijken naar mama.’ 
Een vrouwelijke gedetineerde vertelde dat de kinderen dat tegen haar man 
hadden gezegd. En hoe vervolgens de kinderen samen met de vader naar 
mama op de dvd hadden gekeken.
‘Papa/Mama leest voor.’ Maandelijks kunnen vaders en moeders een 
verhaaltje voorlezen voor hun kinderen. Ze zoeken in de bibliotheek een 
boekje dat bij de leeftijd van hun kind past en lezen het verhaal voor terwijl 
het opgenomen wordt. Die dvd wordt naar het kind of de kinderen gestuurd. 
Veel vaders en moeders lezen maandelijks voor, om zo het contact met hun 
kind/kinderen te houden. Dat de kinderen hun vader of moeder ook kunnen 
zíen, betekent net iets meer dan een telefoongesprek.
Een vader vertelt: ‘Ik kan hier zo weinig voor mijn zoontje doen. Met de dvd 
heb ik het gevoel dat ik hem een cadeautje kan geven. Ik hoorde dat hij op 
het puntje van zijn stoel zit als hij kijkt. Blij om mij te kunnen zien. En als hij 
op bezoek komt, geeft hij ook weer een cadeautje terug: een mooie tekening 
of een knutselwerkje.’
Sommige moeders kleden zich extra mooi aan en maken zich op. ‘De 
kinderen kijken altijd ook hoe ik eruit zie. Soms zeggen ze: ‘Heb je een 
nieuwe blouse?’ Of: ‘Wat zie je er mooi uit.’ De dvd is meer dan een 
verhaaltje, het is een manier om het dagelijkse contact met de kinderen te 
behouden.
Voor andere kinderen is het juist vooral belangrijk dát ze hun moeder zien, 
en niet hoe. Een moeder die er op dat moment juist niet op haar florissants 
uitzag en daarover iets zei tegen haar zoontje, kreeg de reactie: ‘Het maakt 
niet uit hoe je eruit ziet, daar kijk ik niet naar. Ik vind het alleen maar fijn om 
je te zien en te horen.’ 
Veel dvd’s worden steeds weer opnieuw bekeken, soms zelfs dagelijks. Op 
sommige cellen hangen foto’s van kinderen die naar de dvd zitten te kijken. 
Een mooie manier om in het leven van je kind aanwezig te blijven.

‘NO MAN IS AN ISLAND’ 
John Donne (1572-1631)

Nooit vergeet ik de grote man die niemand meer had. Hij was enig kind van 
ouders die ook enig kind waren geweest en gestorven. Er was niemand meer 
die zijn naam droeg en familie van hem was. De laatste der Mohikanen. 
Toen hij met mij zijn familiestamboom bekeek, werd hij intens eenzaam, 
omdat opeens het besef van het alleen zijn massief op hem drukte. Zijn 
kleine vriend in de detentie vroeg hem opeens: ‘En die vriendin dan, van wie 
je me vertelde?’ Hij bleek een vriendin te hebben gehad en zelfs met haar 
te hebben geleefd. Ze verliet hem vanwege zijn criminele gedrag. Hij durfde 
er niet aan denken om contact te zoeken: stel je voor dat ze me afwijst, dan 
is het uit met mij. Nu droom ik nog van haar. Elke avond voor ik slapen ga, 
denk ik aan haar.
Wij hebben hem gezegd: ‘Stuur haar een kaartje, met daarop de woorden: 
Elke avond voor ik slapen ga, denk ik aan jou.’
Diezelfde week kreeg hij een kaartje terug, met een telefoonnummer. Hij kon 
de moed grijpen haar te bellen. Nieuwe opening naar het leven. Hoe het nu 
is? God zal het weten.

dominee Sietse

No man is an island,
Entire of itself,
Every man is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thy friend’s
Or of thine own were:
Any man’s death diminishes me,
Because I am involved in mankind,
And therefore never send to know for whom the bell tolls; 
It tolls for thee.
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Een week later heb ik weer een afspraak met hem. Hij barst meteen los. Hij 
slaapt opeens heerlijk, terwijl dat altijd een probleem was. Als hij voelt dat 
hij iemand ‘op zijn bek wil slaan’ trekt hij zich even terug en bidt. Dit gaat 
werken! Ik weet niet goed wat ik ervan denken moet. Ook van groepsleiding 
heb ik gehoord dat hij opeens een andere jongen is. Nu heeft hij ruimte om 
te vertellen. Over zijn moeder die een ‘vuile hoer’ is. Over zijn vader die 
gevangenis in en uit gaat, over hun ‘zaakjes’ samen, over alle geweld en 
verlies in zijn leven. Zestien is hij. Ik vertel hem het verhaal van de verloren 
zoon. Van de oudste broer die vreemd stond te kijken van het feest dat zijn 
vader aanrichtte en van mijn verbazing over het effect van het gebed op 
hem. Ik vraag hem ook, hoe het nou verder zou gaan in zo’n geschiedenis. 
De volgende dag, een jaar later … Wil ik hem nou laten weten dat het geen 
feest blijft?
We hebben een paar maand wekelijks gesprekken. Mike leest nu ook 
bijbelverhalen en blijft lekker slapen op gebed. Dan opeens is Mike 
verdwenen. Over het hek.
Vier weken later is hij er weer, onder politiebegeleiding. ‘Hebt u zich zorgen 
gemaakt?’, vraagt hij zodra we elkaar weer spreken. ‘Dat is echt niet nodig 
hoor. Ik red me best, mijn hele leven lang al ... Nee, ik ga niet zeggen wat 
ik allemaal gedaan heb natuurlijk. Mijn vader was weer vrij, ziet u.’ ‘Heb je 
ook gebeden toen je weg was?’, vraag ik. ‘Nee, natuurlijk niet’, zegt hij. ‘Bij 
die dingen wil je God niet hebben toch. Maar Hij was wel kwaad op me, echt 
waar!’ ‘Kwaad op je?’, vraag ik. ‘Ja, ik kwam eergisteren terug en toen ging 
ik weer bidden. Maar Hij kwam niet. Hij liet me gewoon wachten. Uren. En 
ik maar vragen en sorry zeggen. Half één, toen kwam Hij pas. Toen kon ik 
slapen.’

dominee Jeannette

Het verhaal van Mike

‘Bent u van God?’, vraagt Mike wanneer ik me voorstel. ‘Dan wil ik graag 
met u praten.’ Als we samen in het stiltecentrum zitten, komt hij meteen 
ter zake: ‘Ik heb alles geprobeerd: drugs, drank, criminaliteit – en dat werkt 
toch niet. Nu wil ik het met God proberen.’ Hij zit daar als iemand die 
zojuist een bestelling heeft geplaatst. ‘Wat wil je dan bereiken?’, vraag ik. 
Hij haalt zijn schouders op. ‘Gewoon, wat ieder mens wil. Een beetje geluk.’ 
‘En je hoopt dat je dat bij God vindt’, zeg ik. Mike leunt voorover en kijkt me 
recht aan. ‘Hebt u iets met God?’, vraagt hij rustig. ‘Ja’, antwoord ik, ietwat 
overrompeld. ‘Dat wil ik ook,’ zegt Mike, ‘wat u hebt.’ 
‘Zal ik je iets vertellen over het christelijk geloof?’, vraag ik. Mike vindt het 
best. Ik hoor mezelf praten, over bijbel en kerk en bidden. Hij hoort het 
geduldig aan. Maar hij wil duidelijk niet óver God praten, hij wil dat ik hem 
aan God voorstel. Dus zeg ik: ‘Wil je dat ik met je bid?’ Ja! Dat is precies wat 
hij wil. Ik leg mijn handen open op mijn schoot, zoals ik zelf bid en zie dat hij 
onmiddellijk hetzelfde doet. Ik sluit mijn ogen en doe ze even later open en 
ja hoor, hij zit ook met gesloten ogen. Ik bid kort iets in de trant van ‘Vader, 
God, Mike wil U leren kennen. Wilt U hem helpen?’, en zwijg dan. Mike blijft 
rustig zitten met gesloten ogen. Na een tijd begin ik onrustig te worden. Hij 
blijft maar zo zitten. Slaapt hij? Dissocieert hij? ‘Mike?’, zeg ik zachtjes. Hij 
schrikt op. Kijkt me aan of hij uit een andere wereld komt en roept: ‘Wauw, 
dit is te gek.’ Ik voel dat ik hem dom aankijk. ‘Wat gebeurde er?’ ‘U weet wel, 
ik werd zo chill, alsof ik een hele goeie trip had. Heb u dat niet dan?’ Nee, dat 
heb ik niet zo. Hij vertrekt opgewekt naar de groep.
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Post

Elke dag als ik in mijn cel wakker word,
kijk ik naar alle foto’s en kaartjes van mijn familie en dierbaren op 
mijn prikbord.
Dat geeft me veel kracht en hoop op een goed leven
en om weer te vechten voor een goede toekomst.
Het geloof en vertrouwen in mezelf was ik kwijt,
maar nu zie ik wie m’n echte vrienden en familie zijn
en heb voor mezelf een doel om naar te streven.
Van veel keuzes en mijn verslaving heb ik elke dag spijt.
Maar elke dag hoop ik op post, want dat maakt me blij.
Dan voel ik me even niet meer opgesloten, maar vrij,
vrij van alle ellende, die ik veroorzaakt heb
en waardoor ik in de problemen ben gekomen.
Ik heb nu weer een toekomst, waarover ik elke dag zit te dromen
en die ik buiten tot werkelijkheid wil laten komen.
De dagen duren soms lang, maar zodra ik post zie liggen op m’n 
cel, word ik blij.
En dan word ik aan het eind van de dag weer opgesloten.
Helemaal alleen? Nee!
Want dan kijk ik vol trots naar mijn prikbord met foto’s, brieven en 
kaartjes,
en dan voel ik me, ondanks dat ik opgesloten ben, toch vrij!

Rosita B. 
Uit: Bajesagenda 2017

Contact maken met familie

‘Ik kan wel janken. Weer een proforma. Weer negentig dagen erbij. Mijn 
vriendin begrijpt er geen reet meer van. Ik ga kapot aan deze onzekerheid. 
Zou jij eens met mijn vriendin willen bellen, pastor, om haar te vertellen 
hoe goed ik mijn best hier doe. En hoe het hier werkt. Dat je niet altijd op 
dezelfde tijden kan bellen omdat er soms calamiteiten zijn waardoor we 
achter de deur moeten blijven. Ze begrijpt niet dat ik soms maar zo weinig 
zeg en niet altijd kan vertellen hoe het echt met me gaat, wanneer er andere 
gedetineerden naast me staan en ik moet opschieten’, aldus Michael. 
Als pastor meld ik zijn vriendin dat ik haar vriend regelmatig zie en spreek. 
En dat hij hartstikke zijn best doet – op de werkplaats en op onderwijs en dat 
hij bezig is met verantwoordelijkheid nemen over zijn daden en dat hij zijn 
vriendin en kindje vreselijk mist. Maar dat hij zich sterk probeert te houden. 
Dit gesprekje doet zijn vriendin goed. Ze is helemaal verbaasd dat hij echt 
contact heeft met een geestelijke. 
Het blijkt dat zij graag op bezoek zou komen, maar dat het vanwege hun 
bijstandssituatie en kleine netwerk niet lukt om vervoer te regelen naar de 
gevangenis. En dat Michael het afhoudt. Hij twijfelt. Graag wil hij zijn kind en 
vriendin zien, maar hij is bang dat hij het niet aankan. Hoe houdt hij zich na 
het bezoek wanneer hij alleen op cel achterblijft? Hij vreest dat het te pijnlijk 
voor hem is. 
Na een mooi en stevig gesprek wil hij het wagen. En wordt contact gelegd 
met zijn mentor, casemanager en de vrijwilligerscoördinator van Exodus. Een 
Ouder-Kind vrijwilliger haalt en brengt zijn vriendin en kind inmiddels al drie 
maanden naar de bajes. De nazorg regelen we de eerste keren samen met 
zijn mentor en zijn geestelijk verzorger. 

pastor Geert
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Hoofdstuk 4 Geestelijke Verzorging
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Waardering voor gespreksgroepen

De gespreksgroep heeft me een spiegel voorgehouden. Om het dichter bij 
mezelf te houden en niet zo hard over anderen te oordelen. Wist jij dat je 
in een gesprek het ook oneens kan zijn met elkaar zonder meteen geweld 
te hoeven gebruiken? Discussiëren. Eigenlijk wist ik niet goed wat het 
betekende. Ik dacht dat het iets was voor politici. Wij hadden thuis nooit 
discussie. Discussie betekende klappen geven of krijgen. In de gespreksgroep 
heb ik leren discussiëren. Wat hebben de groepsgenoten en de pastor veel 
geduld met mij gehad!
Ongelooflijk wat er allemaal los kan komen uit zeven regels tekst. Twintig 
verschillende zienswijzen. En dat allemaal uit een en dezelfde tekst. De 
gespreksgroep heeft mij geleerd dat er veel kleuren grijs zijn – en dat niet 
alles gemakkelijk zwart en wit is. Goed of fout.
De belangrijkste les voor mij tijdens de gespreksgroepen heb ik geleerd over 
‘geduld’. Mezelf niet op de kast laten jagen door anderen, want daar heb ik 
alleen mezelf mee – het systeem geeft niet mee en is onvermurwbaar hard. 
Verschrikkelijk grote uitdaging is dat voor mij. Tweede les is dat ik milder 
moet zijn naar mezelf. Ik heb hier ontdekt dat ik veel te streng ben voor 
mezelf en dat ik mezelf hiermee onderuit haal. Vanuit mijn strenge normen 
en waarden die ik heb meegekregen, en die ik mezelf nog altijd opleg, kan ik 
nooit meer iets goed doen. Wees mild voor jezelf zoals God barmhartig is – 
dat heeft de pastor mij iedere keer voorgehouden. Nu, na een jaar, ontstaat 
er eindelijk wat ruimte en lijk ik wat milder te worden. Mijn familie wijst me 
hierop. ‘Je bent niet meer zo streng’, zei mijn broertje laatst tijdens bezoek.

N.N.

Dank zij Geestelijk Verzorgers

Quotes uit brieven aan GV-ers

•  Bedankt voor je luisterend oor en ruimte die je me bood – en de uit-
nodigingen die je bleef doen om te delen wat me zo bezig hield – ook 
wanneer ik onredelijk deed wanneer ik mezelf weer eens dreigde kwijt te 
raken.

•  Fijn dat je niet bang voor me was.

•  Bedankt dat je voor me op gekomen bent en je nek durfde uitsteken voor 
mij – dat heeft me weer in mezelf doen geloven. 

•  Ik zag u niet veel, maar als u er was, was u altijd vrolijk en opgewekt,  
dat wekte mij op en maakte mij nieuwsgierig. Hoe kan hij nou zo vrolijk 
zijn? Daardoor ben ik in gesprek gegaan en heb ik weer hoop gekregen.

•  Dank dat je me niet veroordeeld hebt al die tijd.

•  Ik wil je bedanken voor hetgeen je voor mij betekend hebt en voor de 
zondagdiensten waar ik altijd naar uitzag, en voor de spontane gesprekken 
tussen ons. Mede door jou geloof ik weer in God.

•  Ik wil u graag bedanken dat u altijd op donderdagochtend bij mij kwam 
om een stukje uit de kinderbijbel te lezen en dat u het daarna ook op een 
makkelijke manier wilde uitleggen. Dank u wel ook bedankt voor de fijne 
gesprekken en het bidden.

•  Tot snel, hoop ik. En u bent een goed mens, echt een man van God,  
dat kan niemand van u afnemen.
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Volgens kerkgangers

•  Samen zingen vind ik erg fijn, vooral opwekkingsliederen waar ik de tekst al 
van ken of waarvan de tekst me juist extra raakt. 

• Het feit dat ik af en toe mag voorlezen uit de liturgie vind ik een eer.

• De overweging van de voorganger is erg mooi.

•  Het ritueel van de altaarkaarsen ontsteken aan de paaskaars – iedere week 
hoor ik daardoor de woorden dat de dood niet het laatste woord heeft. Het 
klinkt misschien heel dom en zwak – maar ik heb het nodig dat iemand 
dat hardop uitspreekt, want achter de deur opgesloten tussen vier muren 
vergeet ik vaak dat er nog kansen zijn voor mij in het leven. 

•  De wierook en het wijwater, de woorden uit de Schrift – zij ‘blessen’ 
of zegenen mij. Ze maken mij schoon van alle negativiteit en slechte 
gedachten. De kerk is een oplaadpunt, waardoor ik het volhoud. 

•  Hier in de kerk voel ik even dat we allemaal gelijk zijn. De pastor en 
dominee komen voor ons op. Behandelen ons als gelijken. Alsof we op een 
bepaalde manier familie zijn. Verwanten. Hoe? Door Jezus. En het geloof in 
God. Dit gevoel ken ik helemaal niet van buiten.

•  In de kerk heb ik geleerd dat God er ook voor mij is. Ook al heb ik vreselijke 
dingen gedaan. Zonder voorwaarden blijft God er voor mij. Momenteel is 
Hij ook de enige door wie ik me gesteund voel. Want iedereen buiten heeft 
zijn handen losgemaakt van mij.

•  Als laatste krijgen we de zegen mee en dan voelt het voor mij dat ik ook 
echt Gods zegen voor de hele week mee krijg.

Waarde van kerkdiensten

Volgens pastor Stijn

Ik heb jongeren zo nu dan eens gepolst met de vraag: ‘Waarom kom je naar 
de kerk?’ Ze zijn daar open over. De belangrijkste reden is om elkaar te zien. 
Soms is dat uit vriendschap, soms om afspraken te maken (zaken doen). In 
een inrichting met alleen jongens komt het niet openlijk voor dat het gaat 
om relaties. In een gemengde inrichting is dat wel een reden. Prille liefde 
die begint met schrijven. ‘Hee, we kunnen elkaar zien bij de kerk.’ Daar zijn 
we wat strenger op geworden, het gaf toch wel onrust. Maar evengoed zijn 
er jongeren die komen ‘omdat ik er rustig van word’, ‘omdat ik er iets van 
opsteek’, ‘omdat ik me dan even veilig voel’. Geloof is zelden een reden. 
Steeds meer jongeren hebben geen geloofsachtergrond of weten het niet. 
Is dat erg, vraag ik me als pastor af. Zouden mensen buiten wel precies 
weten of en waar ze in geloven en daarom naar de kerk gaan? Zolang we de 
geestelijke veiligheid en het sociale maar kunnen bieden, zullen de jongeren 
ook wel blijven komen. Ik zie ze aankomen in het stiltecentrum, druk of juist 
bedrukt. Na de dienst even wat praten en drinken, koekje erbij. En dan terug 
naar de groep, rustig, uitgelaten, stil, luid, maar hoe dan ook: opgelucht en 
ontspannen.

Zoals een fourageerplek voedsel biedt aan vogels,  
zo biedt de kerkdienst voedsel voor onze ziel.  
Uit: Folly Hemrica, Binnenwerk. Meinema 2014
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•  Voor meiden die het maar niet kunnen laten om van een ander z’n spullen 
af te blijven en dat mijn ringen terechtkomen.

•   Mijn dank voor jarenlange mooie diensten.

•  God, dat het mij gegeven mag zijn om de verloren gewaande buit van een 
overval terug te vinden – mocht ik ooit nog vrij komen . 

•  Zegen de PIW-ers van de afdeling, vooral S., dat hij het werk lang aankan. 
Amen.

•  We wachten en smeken om een wonder, in plaats van een wonder te zijn. 
Vergeef ons!

•  Mokkel, mijn dierbaarste bezit buiten deze muren, die we deze week 
jammer genoeg hebben laten inslapen na een kort ziekbed.

Reacties van dominee Anne
Wat moet ik als GV-er denken van deze gebedsintentie: ‘Dat ik een lage straf 
krijg of word vrijgesproken.’ Ja maar, wat als iemand het wel gedaan heeft, 
wat zou God dan willen? Wat is dan rechtvaardig? Ik zeg dan altijd: ‘Laten 
we bidden dat jij rechtvaardig wordt behandeld bij de rechtbank. Want God 
zelf is ook rechtvaardig.’ 
Nog zoiets. Bij het EK voetbal moest Nederland tegen Spanje spelen. 
Natuurlijk vroeg iemand te bidden dat Nederland zou winnen. Ik antwoordde 
toen dat ik dat wel wilde doen, maar dat we goed moesten beseffen dat 
Spanje veel groter is dan Nederland, meer inwoners heeft en bovendien 
heel katholiek is. Er zullen dus heel veel Spanjaarden zijn die op dit moment 
hetzelfde aan God vragen, maar dan voor hun land. Wie moet er dan 
winnen? Degene die de intentie vroeg, schoot in de lach en zei: ‘Dan bidden 
we dat de beste mag winnen. Als ze dat nu ook in Spanje doen, dan weet God 
wel dat we het over Nederland hebben.’

Voorbeelden van voorbeden

Gebed dat voorin het gebedenboek staat
Lieve Heer, 
Schenk uw liefdevolle aandacht aan alle gebeden en intenties, opgeschreven 
en uitgesproken, in stilte gedacht, en zonder woorden uit het hart …
Want U bent genadig en vergevingsgezind, 
in U vinden wij rust, vrede en harmonie, 
uit U ontvangen wij liefde en leven. 
U schenkt ons een nieuw begin, een nieuwe toekomst, een nieuw leven.
In Jezus’ naam, 
Amen

Quotes uit de gebedenboeken
•  Om kracht voor alle vaders die hun kinderen zo ontzettend missen en voor 

alle kinderen die hun vaders zo verschrikkelijk missen.

•  Lieve God, vergeef me m’n zonden, wat ik de mensen heb aangedaan.

•  Het was mijn een genoegen om u aan te bidden en ik hoop dat al mijn 
gebeden verhoord zullen worden. Ik dank u, mijn Heer.

•  Buiten, God, hadden wij ook een gesprek, was ik er nog niet klaar voor. U 
vertelde dat u er was als ik er klaar voor ben. Nou God, dat ben ik. 

•   Ik bid nooit en ga nooit naar een kerk, maar ik wil u vragen: waak over 
mijn man en kinderen.

•  Rechtvaardige God, om een zware straf voor Piet (met wie ik ruzie heb), 
maar levenslang is ook weer niet nodig.

•  God, geef me kracht om het goede pad te blijven volgen ondanks 
verleidingen en twijfels.

•  Graag wil ik bidden voor mijn liefde voor God, dat die mag blijven groeien.
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Positieve ervaringen met Alpha - Prisons

•  Bij de Alpha mag ik mijn twijfel onder woorden brengen en bespreken, 
zonder dat ik afgewezen word of gek word aangekeken.

•  De Alpha is altijd een feestje. We lachen, we praten, we eten taart, het 
is gezellig maar vooral: we ondersteunen elkaar. Als ik in de put zit, 
voel ik me na een Alpha-middag altijd weer beter. Het geeft me rust en 
vertrouwen, en een gevoel van nieuwe hoop. Wat ik zo mooi vind is dat we 
zoveel met elkaar kunnen delen. Ook de vrijwilligers die hun verhaal doen. 
Die persoonlijke aandacht maakt dat ik me gezien en geaccepteerd voel.

•  Bij de Alpha ervaar ik vrijheid.

•  Ik heb ingezien dat er meer is tussen aarde en hemel en dat God je altijd 
wil helpen als je het maar toestaat.

•  Als vrijwilligers van Alpha-Prisons mochten we een klein stukje oplopen 
met een aantal vrouwen in de gevangenis. De vrouwen waren enthousiast. 
Elke week hadden ze er weer zin in en wij ook. Pas spraken we over de 
tekst ‘Heb je naaste lief als jezelf’, waarna ik vertelde dat het mij had 
geholpen dat iemand tegen me zei: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf, 
maar je hoeft hem niet liever te hebben dan jezelf, want je bent het zelf ook 
waard.’ Dit raakte een van de vrouwen erg en ze zei: ‘Dit is precies wat ik 
nu nodig heb om te horen.’ Prachtig om zo via de Alpha-cursus samen iets 
van Gods liefde te proeven, daar word ik nou blij van. Voor mij is dit echt 
kerk-zijn.

•  Alpha geeft inspiratie om op weg te gaan.

•  Ik heb het altijd moeilijk gevonden om over het geloof te spreken. De 
Alpha-cursus heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd.

Plotseling zelfinzicht in de kerk

Toen de pastor gepreekt had over de gelijkenis over de balk en de splinter, 
realiseerde ik me ineens dat ik een enorme balk in mijn oog had. Deze balk 
was mijn blinde vlek. Telkens als er op de afdeling wat gaande was met 
andere gedetineerden was ik daar ook mee bezig. Ik ging me dan verdiepen 
in wie die ander was. Ik gaf een vriendin buiten allerlei zoekopdrachten om 
meer te weten te komen over die mensen. Kennis is macht. Dagenlang was 
ik hiermee bezig. Maar ik werd er vaak alleen maar gefrustreerder van. Soms 
zorgden mijn ‘ontdekkingen’ dat anderen in elkaar werden geslagen. Een 
man heeft zelfs een keer een mislukte zelfmoord poging ondernomen omdat 
hij geen perspectief meer zag, zoveel werd hij getreiterd en gekleineerd. 
Ondertussen verstreek mijn tijd. Steeds meer mannen verlieten de bajes 
terwijl ik maar bleef zitten. Mijn tijd verdoend met bezig zijn met anderen. 
Zonder dat ik mezelf ook maar een centimeter verder bracht. Sterker nog: ik 
begon me steeds depressiever te voelen. Na de preek over de balk en splinter 
(Matt.7:4) ben ik prompt gestopt me bezig te houden met anderen. Inmiddels 
ben ik gestart met Nederlands leren schrijven, zodat ik mijn vriendin en 
familie zelf kaartjes kan gaan schrijven. En ik ben gesprekken gaan voeren 
met de psycholoog met wie ik nu aan trauma-verwerking doe: EMDR. Heftig 
traject waar ik doorheen moet en wil. Om zelf verder te komen. En ik ben 
zoveel mogelijk gaan werken op de houtbewerking. In de hoop ook in de 
toekomst balken te leren onderscheiden van splinters .

A.
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Hoofdstuk 5 Vrijwilligers
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Verhaal over kerkvrijwilliger Moniek

Moniek was als een moeder voor me waar ik even bij op adem kon komen. 
Waar ik iets van ‘thuis’ kon ervaren. Zij is een van de mensen die me door 
deze eenzame en zware periode heen heeft geholpen. Ik keek uit naar dat ene 
moment in de maand dat ze als vrijwilliger bij de kerkdiensten aanwezig was.
Ruim drie jaar zat ik vast. Afgescheiden van mijn lieve vrouw en kinderen. 
Soms leek ik gek te worden op de afdeling. Het is moeilijk niet mee te gaan 
in negativiteit. De sfeer van intimidatie en ‘handel’. De hele dag gesprekken 
over drugs, vrouwen en geweld. Jongens die zichzelf overschreeuwen. 
Zo makkelijk ga je hieraan meedoen, terwijl ik dat absoluut niet wilde. Ik 
distantieerde me, maar tegelijkertijd waakte ik ervoor om mezelf niet te 
isoleren. 
Onbewust ga je je anders gedragen. Zonder dat je het zelf wilt. Mijn familie 
schrok soms van me dat ik zo’n ander persoon aan het worden was. 
Vervreemding van je dierbaren gaat snel en sluipend. Zonder dat je er zelf erg 
in hebt. Heel dubbel is dat, want je wil juist het tegenovergestelde. Je wil juist 
meer contact en begrip. Maar uit zelfbescherming – en misschien ook om je 
dierbaren te sparen – ga je juist minder vertellen, waardoor ze verder van je 
af komen te staan.
Moniek begreep mij. Ze keek dwars door mijn stoere harnas heen. Alleen al 
door haar glimlach voelde ik me begrepen. En herinnerde ze me er aan dat er 
goedheid was. Zachtheid. Liefde. Iets in haar blik deed me aan mijn moeder 
denken. Veilig en geborgen voelde ik me bij haar. Alsof ik even weg was uit 
de bajes en alle negativiteit. Geloof en vertrouwen in het leven kreeg ik ervan. 
Dat het goed met me zou komen. Ik kon weken op de ontmoeting met Moniek 
teren. Bij haar hoefde ik niet stoer te zijn, niets op te houden. En vond ik 
terug wie ik óók was. Zoals ik was bedoeld.

Piet

Vrijwilliger in de gevangenis

In 1989 vroeg de toenmalige gevangenispredikant of ik vrijwilliger wilde 
worden in de Koepel te Haarlem. Je kwam daar dan als afgevaardigde van de 
protestantse kerk. 
Op zaterdag waren er de kerk-gespreksdiensten. Er was een Nederlands- en een 
Engelstalige groep. De gesprekken werden gehouden naar aanleiding van een 
bijbelgedeelte. 
Het waren mooie en open gesprekken waar iedereen zijn ideeën en gevoelens 
kon uiten. Er was respect voor iedere mening. Er was ook respect voor de 
vrijwilligers.  
Maar aan alles komt een eind. Zo ook aan de Koepel. Die werd gesloten. 
In Zaanstad werd het Justitieel Complex geopend. Van de predikant kwam de 
vraag of ik ook daar mee wilde doen met de kerkdiensten of andere activiteiten. 
Daar moest ik wel over nadenken. Maar ja, het bloed kruipt … Ik heb er nog geen 
dag spijt van gehad dat ik ‘ja’ heb gezegd. 
Zo zijn er de kerkdiensten. Het is goed om te zien hoe positief er gereageerd 
en meegedaan wordt. Na afloop krijgt iedereen een roos mee. Dat wordt zeer 
gewaardeerd. 
Dan is er de vader-kinddag. Het is iedere keer weer een feest voor kinderen om 
met hun vader te spelen. Wij gaan met de vrouwen naar een andere ruimte om 
met elkaar in gesprek te gaan. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. 
De hapjes worden klaargemaakt door mensen van de omliggende kerken. 
Op woensdagmiddag is er de gespreksgroep. Er is dan een Bijbeltekst, een thema 
of een kort filmpje. De gesprekken zijn mooi. Het laat ook de gevoelige kant van 
de mensen zien. Het zijn heel open gesprekken. 
Het vertrouwen dat ze mij geven vind ik geweldig. Ik krijg er energie van en ik 
hoop dat ik de mannen dit ook kan geven. Het is mooi om in een omgeving van 
vertrouwen en respect voor elkaars mening en ideeën samen te zijn. 

Aaltje
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Uitspraken over vrijwilligers

•  Al die vrijwilligers geven mij een extra goed gevoel tijdens en na de 
kerkdiensten op zondag. De gesprekken na de diensten gaan over 
allerlei onderwerpen, maar brengen voor mij, binnen deze zeer beperkte 
omgeving, ‘een normaal stukje van de buitenwereld’. Even niet over het 
eten hier praten, even niet klagen wat hier niet mag of kan, maar even 
een gewoon gesprek. Even het gevoel hebben niet vast te zitten, niet 
gedetineerd te zijn. Ik heb het hun al vaak gezegd, maar ook hier: allen 
bedankt!

•  De hartelijke vrijwilligers die altijd klaar staan om een hand te schudden en 
te luisteren. Je kan het je niet voorstellen, maar dat doet me zo goed. Het 
herinnert mij aan mijn eigen waardigheid (en die ben ik hier vaak en snel 
kwijt …). Kennelijk ben ik en zijn alle gedetineerden het waard om vrijwillig 
op een vrije zondag naar toe te komen. 

•  Jullie zorgden voor een moment van rust, een menselijk gesprek met een 
luisterend oor, daar waar het nodig was. Dit gaf mij het gevoel dat ik er 
niet alleen voor stond en sta. Ik zal nog vaak aan deze momenten met 
jullie terugdenken en gebruiken op de 
momenten die mij buiten te wachten 
staan. Door jullie heb ik weer geloof 
in mijzelf, door jullie heb ik weer de 
kracht om door te gaan. Door jullie 
aanwezigheid is mijn leven een stuk 
positiever en kan ik weer verder om 
mijn leven een positieve draai te 
geven.

Gevangenen bezoeken in de PI of in de tbs-kliniek

In de jaren negentig was er een groot gebrek aan celruimte en dat leidde 
tot ‘heenzendingen’. De toenmalige Minister van Justitie ging voortvarend 
te werk en liet vijf nieuwe gevangenissen bouwen, waarvan één in mijn 
woonplaats Alphen aan den Rijn. Vanuit motivatie op basis van Mattheus 
25:34-45 meldde ik mij aan voor bezoekwerk in deze gevangenis. 
Sinds 2002 heb ik veel mensen ontmoet en mocht ik een stukje met hen 
‘oplopen’ en ‘meeleven’, soms voor een (heel) korte tijd en soms voor jaren, 
afhankelijk van de (detentie)situatie. Van groot belang is steeds geweest 
om trouw te zijn, goed te luisteren, te bemoedigen als het moeilijk gaat 
en vertrouwen uit te spreken over de keuzen die voor de toekomst werden 
gemaakt. 
Toen ik eens dreigde te worden weggestuurd omdat de bezoekaanvraag niet 
juist was ingediend, zei ‘mijn’ gedetineerde tegen de bewaarder: ‘Dat kun 
je niet maken, dit is mijn beste vriend.’ Het bezoek heeft toen toch plaats 
kunnen vinden.
Een vrouw die thuis was met een enkelband vertelde mij een keer: ‘Afgelopen 
week ben ik bijna teruggevallen in mijn oude leefwijze, maar ik heb het niet 
gedaan om jou niet teleur te stellen.’
Kennelijk hebben mensen iemand nodig waartegen ze alles kunnen zeggen 
zonder dat er wordt gerapporteerd en zich daarbij ‘thuis’ kunnen voelen. Het 
is bijzonder om dat in een detentiesetting te ervaren.
Bezoekwerk is niet alleen geven, maar ook ontvangen. Laatst ontving ik van 
mijn gastheer een bos zelfgekweekte bloemen uit de tuin van de tbs-kliniek.
Bijzonder om dit werk te mogen én te kunnen doen!

Dirk

Bedankt!
Graag
gedaan!
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De ‘nieuwe Razija’ vroeg echtscheiding aan. 28 jaar had ik ellende 
meegemaakt met mijn man (mishandeling, armoede, drugs), maar steeds 
had ik hulp geweigerd. Mijn geloof gaf mij kracht om uit deze cirkel te 
stappen. Met de GV-er heb ik ook veel gepraat. God heeft hem op mijn pad 
gebracht. Hij gaf me goede raad en hulp. Bewakers lachen hem soms uit om 
zijn goedheid, want hij doet heel veel voor gevangenen.
De eerste tijd na mijn vrijlating was wel heel zwaar. Ik heb zelfs nog een gps-
tracker gedragen, uit angst dat mijn man me zou vermoorden. En ik kreeg 
de sleutels van een huis dat helemaal leeg was. Mij was beloofd dat alles 
geregeld zou zijn bij vrijlating, maar zoals dat zo vaak gaat, was dat niet het 
geval. Ik kwam in de verleiding om te stelen, zodat mijn kinderen sneller bij 
mij konden gaan wonen. Maar gelukkig waren er christenen in mijn nieuwe 
woonplaats die binnen vier dagen het huis helemaal hadden ingericht, met 
een volle koelkast. Hun goedheid voor iemand die ze helemaal niet kenden 
was ongekend. God leidde en mensen hielpen mij! Ik heb nog steeds contact 
met mensen uit de kerk.
Het leven is geen sprookje: het is vallen en opstaan. Maar ik probeer geduldig 
te zijn en de verleiding van de gemakkelijke weg te weerstaan. Ik wil mijn 
kinderen niet verliezen. Er is niets mooiers dan met al mijn kinderen rond 
een pan spaghetti te zitten. En met liefde heb ik een nichtje van mijn ex-man 
anderhalf jaar in huis gehad, dat door iedereen was afgewezen. Ik sta elke 
ochtend dankbaar op en kijk dan naar de wandtekst: ‘Ik kan alles verdragen, 
omdat de Heer mij kracht geeft.’ Ik kijk naar de toekomst, niet naar het 
verleden. Ik ben zelfstandig en niet bang meer. 
Tegen vrouwen wil ik zeggen wat die PIW-er ook tegen mij zei: probeer van 
jezelf te houden. Zoek en geef liefde!

Het verhaal van Razija

Ik ben geboren en opgegroeid in Bosnië. Mijn oma was een extreem gelovige 
moslima. Ik ben altijd wel gelovig geweest, maar als jong meisje vond ik de 
islam eng. Ik was bang voor God als ik naar de disco ging of rookte. Nadat 
ik met mijn man in Nederland belandde, ben ik in aanraking gekomen met 
Jehova’s Getuigen. Door hen leerde ik Bijbellezen, maar hun regels vond ik 
een beetje streng: die waren meer van mensen dan van God. 
Ik heb verschillende keren in de gevangenis gezeten, in totaal 5,5 jaar. De 
laatste keer dat ik gevangen kwam te zitten was leiding van God. Maar in 
het begin vond ik het een hel. Ik schaamde me voor mezelf, voor mijn twee 
kinderen thuis en voor God. Ik haatte mezelf, omdat ik weer gefaald had en 
het lukte me niet om te bidden voor vergeving, rust en hoop. 
Na drie maanden kwam een PIW-er (Penitentiair InrichtingsWerker) langs. 
Hij had het over dingen waarover ik niemand had verteld. Ik kreeg er koude 
rillingen van en ben er 100% van overtuigd dat zijn boodschap van de Heer 
kwam. Hij zei: ‘Je bent een kind van God. Hij heeft je lief en beschermt je. 
Je moet niet denken dat je slecht bent: open je hart en bid om vergeving.’ 
Mijn celgenote zei achteraf dat die bewaker liefde in zijn ogen had terwijl 
hij sprak. Ik kreeg een warm gevoel van bevrijding. Daarna heb ik vaker 
met hem gepraat, ben vaker naar de kerk gegaan. Ook deed ik mee aan een 
Alpha-cursus. In die groep vrouwen huilden en lachten we, baden we en 
lazen we de Bijbel. Ik voelde dat de Heilige Geest daar aanwezig was. Als ik 
op cel bad, bad mijn celgenote mee. En anderen vroegen of ik voor hen wilde 
bidden. In de gevangenis ben ik gedoopt, want ik wilde mijn zonden afwassen 
en een nieuw begin maken. Dat was een prachtig moment. 
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De man wilde mij wel een plezier doen en ging ’s zondags naar de kerk. 
Op maandag belde ik hem op met de vraag of hij het goed had gehad in 
de kerk. Hij reageerde erg enthousiast en zei: ‘Mevrouw, wilt u mij ook zo 
snel mogelijk bezoeken? Ik wil graag met u praten want u hebt een hele 
fijne kerk voor mij gevonden. Het is helemaal niet erg om hiervoor een 
stukje te moeten fietsen.’

pastor Hendrine

Hoi, ik ben Piet en zal proberen iets te schijven over Kerken met Stip.
Ik ging naar de kerkdienst in PI Scheveningen, bij de dominee. Een aardige 
man en ik kon goed met hem praten over mijn problemen. Ik vertelde hem 
dat ik verder wilde gaan met het geloof wanneer ik vrij kwam. Dat meende 
ik ook echt. De dominee zag aan mij dat ik het meende en stelde voor om 
iemand van buiten de inrichting met mij in contact te laten komen. Ik kwam 
toen in contact met Hendrine. Ik vond haar echt een lieve vrouw en het klikte 
goed. Toen ik vrij kwam heb ik gelijk contact met haar opgenomen, zoals 
ik haar beloofd had. Zij bracht mij in contact met Zoran, lid van een kerk 
in Amersfoort. Zoran zie ik als mijn Gids die mij de weg wijst in het geloof 
en mij steunt om samen de kerkdienst bij te wonen en een Bijbelstudie te 
volgen. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor, omdat ik best wel moeite heb 
ergens binnen te gaan, vooral als het onbekend is. God steunt mij hierin en 
ik maak bijzondere dingen mee. Ik ben afgelopen Pinksteren gedoopt in een 
kerk en nu wil mijn moeder zich ook laten dopen. 
Met dank aan iedereen die mij blijven steunen!! Met vriendelijke groet,

Piet

Kerken met Stip

Tijdens een kerkdienst in de gevangenis kwam ik in contact met Jan. 
Na vrijlating ging hij naar een Exodushuis en belde mij op. In dat eerste 
gesprek ‘buiten’ vertelde Jan dat hij op sollicitatiegesprekken wilde, maar 
zich afvroeg of hij wel aangenomen zou worden, want hij had alleen kleding 
die kapot was. Ik vroeg Jan of hij zijn kledingmaten door gewilde geven en 
ging nadenken over de hulp die ik kon geven. 
Nadat ik de kledingmaten doorkreeg heb ik een Kerk met Stip gevraagd of zij 
wilde helpen met tweedehands kleding. Die kerk en de begeleider van Jan in 
het Exodushuis hebben toen onderling geregeld dat 
Jan kleding kreeg en geld voor kleding. 
Nadat Jan kleding had, heb ik gevraagd of hij foto’s 
wilde appen van de kleding. Jan heeft hierbij ook een 
bedankbrief geschreven. De kerk vond het heel fijn om 
te zien dat ze konden helpen en dat hun bijdrage goed 
terecht was gekomen.

pastor Hendrine

Een man belt op vanuit de gevangenis in Schiphol. Hij is doorverwezen 
door de justitiepastor. De man vraagt of ik een kerk wil zoeken voor hem 
in Groningen. 
Nadat hij is vrijgekomen, belt hij mij opnieuw om mij dringend te vragen 
of ik nu een kerk voor hem heb. Dat is gelukt, maar hij vindt het nog wel 
wat ver weg vanaf het huis waar hij nu woont. Ik vraag hem vriendelijk 
of hij mij een plezier wil doen om eerst een of twee keer te gaan kijken.

diaconaal pastor 
Hendrine Verkade
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Hoofdstuk 6 Mensen onderweg
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Vertrouwen

Ik zit sinds augustus 2018 vast.
Gelukkig zit ik alleen op cel, dat is voor mij heel belangrijk.
Je hebt je eigen problemen waaraan je moet werken. Ik heb hulp van de 
psychologe en volg EMDR, wat goed, maar zwaar is.
Mijn man zit ook vast en gelukkig kunnen we wekelijks bellen, dat zijn de 
lichtpuntjes van de week. Ik heb buiten niemand en krijg dan ook geen 
bezoek, behalve één keer per drie maanden mijn man.
Ik haal kracht uit de wekelijkse gespreksgroepen bij onze pastor. Ook zijn er 
wel een aantal PIW-ers die me, als ik er even doorheen zit, me steunen en 
tijd voor een gesprek maken.
Vrouwen kunnen onderling gemeen zijn. Vriendelijk in je gezicht doen, maar 
achter je rug om over je kletsen. Met een aantal vrouwen kan ik het wel goed 
vinden, maar vertrouwen doe ik bijna niemand. Dat ligt niet aan hen, maar 
aan mij – er zitten echt leuke en vriendelijke vrouwen bij.
Het vastzitten valt me zwaar, maar ik geef niet op en ik weet dat alles weer 
goed zal komen.
Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Margriet

Ik ben gevangen, maar mijn geest is vrij

Ik ben gevangen, maar mijn geest is vrij.
Goed voor jezelf zorgen,
zodat je ook een mentale buffer hebt,
dat is bij het leven in gevangenschap extra moeilijk.
Het gevangen zitten heeft ook zijn weerslag op je gezondheid.
Toch heb ik tips:
jezelf goed blijven verzorgen
door voor de kleine spiegel
met een glimlach en hardop te benoemen:
alle goede dingen die je bijna elke dag ook overkomen.
Bijvoorbeeld de vrouwelijke medegedetineerden die op je pad komen,
die elkaar positieve energie weten te geven
en met humor en relativeringsvermogen
je een hart onder de riem kunnen steken
en elkaar kunnen oppeppen.
Wees dankbaar voor elk leuk, positief moment
en dan vind je er over het algemeen vaak voldoende om je focus te 
verleggen.
De gespreksgroep was voor mij
een van de eerste vredige tijdstippen
die ik in het Huis van Bewaring kon koesteren.
Soms een traan, soms een lach, alles mag.
Hoop past bij mij
en ik hoop ook dat iedereen die weet te behouden.
Ik ben gevangen, maar mijn geest is vrij!

Els
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Het verhaal van Rivelino Rigters

Rivelino groeit op in Amsterdam-West. Zijn vader overleed jong en hij 
groeide alleen op met zijn moeder. Vanaf zijn achtste ging hij op zoek 
naar rolmodellen, die hij op straat vond. Sommigen gaven hem een slecht 
voorbeeld, hun levensstijl maakte hem nieuwsgierig. Dit waren gasten die 
alles hadden: aandacht van meiden, dure spullen. Al snel ontdekte hij dat ze 
zich bezighielden met duistere zaken: drugs, prostitutie, overvallen, inbraak, 
etc.
Zelf begon hij op zijn tiende te stelen en niet lang daarna had hij zijn eerste 
bende opgericht. Dat ging mis. Op zijn dertiende ging hij voor een beroving 
op straat drie maanden de gevangenis in.
Op zijn vijftiende dealden zijn vrienden in cocaïne en heroïne. Hij besloot 
zelf ook te verkopen, maar op een dag gebeurde er iets. Hij had een ‘bolletje’ 
verkocht aan een junk en op het moment dat hij het geld aannam, besefte hij 
opeens wat hij hiermee een ander aandeed. Hij besloot radi-caal het roer om 
te gooien.
Op een dag ontmoette hij een groep christelijke jongeren die hem 
uitnodigden voor een theater-stuk. Dat ging over het kwaad in de wereld en 
hoe je daardoor beïnvloed wordt. Opnieuw een moment waarin hij besefte 
dat hij deel was van die wereld en hij riep God om hulp. Het was voor het 
eerst dat er een enorme last van zijn schouders viel.
Uiteindelijk voelt hij zich nu zeker over wie hij is en is hij blij met wie hij is 
geworden. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en is talentencoach, rapper, 
songwriter en schrijver. Al meer dan tien jaar helpt hij jongeren die ook 
een moeilijke achtergrond hebben door middel van muziekworkshops en 
trainingen (www.blackrockstar.com). Zo helpt hij hen ontdekken wat hun 
sterke kanten zijn en hoe je jezelf kunt presenteren. Dat is zijn missie!
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De keuze om een icoon te gaan schilderen had ik gemaakt om sowieso bezig 
te zijn. Een gedeelte om met mijn geloof bezig te zijn op een andere manier. 
Creatief bezig zijn was ook een afleiding om de ‘tijd te doden’.
Ik heb gekozen voor Christoffel als beschermheilige van de reiziger. Dit door 
de band die ik heb met de reizigers, vanuit mijn werk, wat kruist met mijn 
privé, op de kermis. 
Het schilderen van iconen heeft geholpen mijn detentie, straf en vonnis 
te accepteren. Ook heb ik mijn delict meer een plek kunnen geven. Het is 
voor mij een anker waardoor ik ben blijven vertrouwen in mijn geloof. ‘Een 
rechtvaardige zal groeien als een palmboom’ (dat is de tekst op de boekrol). 
Ik ben gaan beseffen dat ik niet alle verantwoordelijkheid moet dragen. En 
heb me ook laten dragen. 
Dit proces heeft zeker bijgedragen tot het sacrament van boete en 
verzoening. Ik vind berusting in de gedachte dat mijn leven in Gods handen 
ligt.

Georg



64 65

Bij een afscheid uit de gevangenis

Aan allen die elke dag lijden, omdat ze het belangrijkste in het leven moeten 
missen: de vrijheid. Door een verkeerd genomen beslissing of door zich in te 
laten met minder betrouwbare kanten van het leven.
Het belangrijkste is om de blaam, de haat en de zelfverwijten te overstijgen. 
De ketenen die het meest vastzitten, zijn niet die van justitie. De meest 
beknellende ketenen, die het moeilijkst te doorbreken zijn, zijn die van 
onszelf.
Door mijn ervaring in de gevangenis heb ik de waarde van veel dingen leren 
zien. Ik wil jullie een klein aandenken achterlaten. Een jaar lang heb ik mijn 
ellende en mijn tranen met sommigen van jullie gedeeld. Op wel duizend 
manieren had ik heftige gevoelens, waarvan ik niet wist dat ik ze in me had, 
maar ik heb ze beleefd. Het was hier geen lolletje, ik kon niet met iedereen 
opschieten. Maar ik heb ontdekt wie ik ben, wat ik kan geven, wat ik kan 
doen en laten ...
Ik wil iedereen bedanken die zijn/haar werk dagelijks met toewijding doet. 
Met respect, achting en waardering ga ik straks weg, waardering voor alle 
personeelsleden. In mijn ergste momenten waren zij de beste steun voor mij. 
Dank je wel.
Ik weet zelf dat het leven niet gemakkelijk is, maar juist dat is wat het zo 
mooi maakt. Het is wél spannend, als je het op kunt pakken als een test, als 
een doel … De zoektocht naar wie je bent is een enorme leerschool en een 
grote kans om te veranderen. Het opent je geest en maakt je hart ruim. Je 
moet flink doorstappen in het leven, hoofd omhoog en blik vooruit. In mijn 
hele leven heb ik me innerlijk niet zo vrij gevoeld als in deze tijd. 
Voor alle medegevangenen: veel geluk, een goed leven, mooie momenten 
is wat ik je toewens en bovenal begrip, compassie en geduld om de liefde te 
ontwikkelen die we allemaal nodig hebben.

Fred

Wanneer er tijd en ruimte was, speelde een PIW-er weleens een potje 
kaarten met ons. Op dat soort momenten voelde het alsof het uniform 
wegviel, wat ervoor zorgde dat we toegankelijker voor elkaar waren. Een 
medegedetineerde vroeg mij mee te gaan naar de wekelijkse bijeenkomsten 
van de dominee. Daar ontmoette ik de dominee en toen schreef ik me in voor 
individuele gesprekken. Ook kreeg ik van andere medewerkers binnen de PI 
ondersteuning en adviezen. Hun geloof in mij en mijn herstel maakte het 
verschil, deed me goed en bemoedigde mij om stappen te zetten.
Eens vroeg een PIW-er mij om mee te doen aan voorlichtingsavonden voor 
scholieren in de regio van de PI. Het was tijdens een van deze avonden dat ik 
een mevrouw ontmoette die zelf slachtoffer was geweest van een overval. Ik 
zat vast voor een soortgelijk delict. Die avond zag ik mezelf voor het eerst als 
dader. Dit was heel confronterend. Het bracht me ertoe om via bemiddeling 
[Perspectief Herstelbemiddeling] contact te zoeken met de slachtoffers. De 
dominee begeleidde mij tijdens dit proces, maar ook bij andere zaken die 
belangrijk waren om het gevangenisleven het hoofd te bieden. Hij hielp mij 
het contact met mijn achterblijvers op een goede manier te onderhouden en 
met de voorbereiding naar buiten.
Inmiddels heb ik drie boeken uitgebracht. 1. Eens een boef, dat gaat over 
mijn eigen proces naar verandering. 2. Dader, hierin beschrijf ik het proces 
van slachtoffer-dader-bemiddeling waar ik zelf aan heb meegedaan. En als 
derde boek schreef ik De 18 wetten van de Nederlandse Bajes, een boek voor 
gedetineerden om het beste uit zichzelf en hun detentieperiode te halen, 
vanaf dag 1 van hun detentie. Alle tijd die je zit heb je nodig om te werken 
aan een goede terugkeer in de samenleving. Het boek bevat omgangstips 
hoe met personeel, medegedetineerden en achterblijvers om te gaan en hoe 
de aanwezige mogelijkheden binnen de PI te benutten. 

Reynaldo
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Hoofdstuk 7 Jouw geloof
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Kumar vele jaren later …

Intussen heeft Kumar een lange gevangenisstraf uitgezeten en verblijft hij 
nu in de tbs-kliniek. Hij hoopt dat het niet al te lang meer duurt voordat 
hij op begeleid verlof mag. In de gevangenis is Kumar trouw gebleven aan 
zijn keuze om gedoopt te worden. Al die jaren heeft hij zich verdiept in de 
Bijbel en het geloof. Verder heeft hij zijn gewoonte om met God te praten 
niet losgelaten. Daarbij ging hij kritisch na wat hij deze dag wel goed had 
gedaan en wat niet. Steeds meer veranderde Kumar van een persoon die 
niets interesseerde tot iemand die geïnteresseerd was in anderen. Op welke 
gevangenisafdeling hij ook zat, Kumar zorgde voor een goede sfeer en 
overheerlijke maaltijden. Hij is ook nauw betrokken bij een vrijwilliger die 
hem al die jaren al bezoekt. Intussen komen alle kinderen regelmatig op 
bezoek. Kumar heeft nu 11 kleinkinderen en is voor hen een echte opa, bij 
wie ze altijd terechtkunnen voor raad.
In zijn gevangenisperiode had hij ook een indrukwekkend gesprek met de 
nabestaanden van zijn slachtoffers, aan wie hij wilde uitdrukken hoe zeer het 
op hem drukt, wat hij gedaan heeft. 
In de tbs werkt Kumar hard aan zichzelf. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. 
Het is voor Kumar ook niet gemakkelijk zich te realiseren dat de deur op een 
kier staat, maar dat nog niet duidelijk is wanneer die deur verder opengaat. 
Maar Kumar houdt hoop, want hij heeft intussen een hele kring van mensen 
om zich heen verzameld die hem allemaal waarderen om wie hij nu is, die 
hem bezoeken en steunen. ‘Dat had de dominee destijds al gezegd’, zei 
Kumar. ‘Als jij echt samen met God gaat wandelen, dan komen je kinderen 
wel terug. En niet alleen zij …’ En zo is het ook gegaan.

Het verhaal van Kumar

Toen Kumar in de gevangenis belandde, interesseerde hem eigenlijk niet 
veel meer. Hij had buiten met niemand contact meer, ook niet met zijn vier 
kinderen. Dat was ook zijn verdiende loon, vond Kumar. Wie zou ook nog 
met zo iemand willen omgaan? Iemand die dergelijke dingen gedaan heeft. 
Zo voelde Kumar zich. Toen de rechtzaak kwam en Kumar veroordeeld werd 
tot levenslang, interesseerde hem dat weinig. Zonder veel emotie ontving hij 
dat vonnis. In die periode kwam de dominee op bezoek. Ze vertelde Kumar 
dat hij alles wat hij gedaan had, aan God kon vertellen. Dat God in staat was 
om hem te vergeven. Kumar vond aanvankelijk dat de dominee gemakkelijk 
praten had. God kon toch niet terugdraaien wat er gebeurd was. Toch lieten 
de woorden van de dominee hem niet los. Ze vertelde hem ook dat hij gerust 
alles tegen God kon vertellen. Dat deed Kumar. ’s Avonds in zijn cel begon 
hij hardop te praten. De bewakers keken vreemd op. Maar Kumar ging door. 
Avond na avond sprak hij met God en langzaam maar zeker begon hij wat 
licht te zien. Hij voelde hoe God hem accepteerde en dat er ondanks alles 
toch een toekomst mogelijk was. Intussen werd Kumar in hoger beroep 
opnieuw veroordeeld tot levenslang. Dit keer was het wel een klap voor 
Kumar, maar hij accepteerde wat zou komen. De advocaat spande cassatie 
aan. Het wonder geschiedde: het levenslang werd omgezet in een    
gevangenisstraf en tbs. Kumar zag dit als een geschenk van God. Steeds 
meer begon hij de draad op te pakken. Nu hij nog een lange straf voor de 
boeg had, besloot Kumar zich te laten dopen. De avond voor de doop nam 
zijn dochter voor het eerst sinds jaren contact met hem op. Voor Kumar was 
dit opnieuw een teken dat hij de juiste weg was ingeslagen. Met zijn doop 
begon voor hem een nieuw leven.
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This way please

Als Jezus zegt
neem je bed op en wandel
dan gaat dat niet
niet dat wandelen
(dat lukt nog wel)
maar dat bed
een justitiebed
is aan de vloer 
geklonken

Als Jezus zegt
ga heen en zondig niet meer
dan kan dat niet
niet dat niet zondigen
(dat is nog wel te doen)
maar dat heen gaan
een justitiedeur
blijft dicht.

Als Jezus zegt
kom tot Mij, moe en belast
dan wordt dat moeilijk
niet dat moe zijn of belast
(dat gaat nog wel)
maar dat komen naar Hem
moe en belast
komt Hij tot mij.

F.W.J.
Uit: Bajesagenda 2018

Wat er ook op je pad komen mag:
God geef me de rust om te accepteren
wat ik niet kan veranderen
de moed om te veranderen wat ik kan
en de wijsheid om daartussen het onderscheid te maken.

Wanneer vooruit kijken je bang maakt
en achterom kijken je pijn doet
kijk dan omhoog:
God zal je helpen.

One of the nicest things in the world,
is knowing someone cares!

Híj is erbij!

     

    Onze Vader die in de hemel zijt, 
    Uw naam worde geheiligd. 

    Uw koninkrijk kome.  
    Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  

    Geef ons heden ons dagelijks brood. 
    En vergeef ons onze schulden 

    zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
    En leid ons niet in verzoeking, 
    maar verlos ons van de boze. 
    Want van U is het koninkrijk  

    en de kracht en de heerlijkheid  
    in eeuwigheid. Amen.
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Mensen geven hun omstandigheden

altijd de schuld van wat ze zijn.

Ik geloof niet in omstandigheden.

De mensen die vooruit willen

zijn de mensen die op zoek gaan 

naar de omstandigheden die ze willen.

En als ze die niet kunnen vinden maken ze die.

Blijf uit de buurt van mensen die je idealen proberen te 

bagatelliseren –

dat doen kleine mensen altijd,

maar de echt groten geven je het gevoel

dat ook jij groot kunt worden.

Morgen kan niet beter zijn

als je constant aan gisteren denkt.

Zonder jouw toestemming

kan niemand je een minderwaardigheidsgevoel geven.

Raap elke keer als je valt iets op.

 
P.J.

Een professionele muzikant uit de bajes

Muziek is de rode draad in mijn leven. Het is naast God mijn voornaamste 
levensbron. Zonder muziek weet ik niet waar ik zou zijn.
Bijna de helft van mijn leven heb ik in gevangenissen doorgebracht, door heel 
Nederland. Overal pakte ik een muziekinstrument op; het assortiment heeft 
zich iedere detentie uitgebreid. Maar drums en trommels is mijn specialiteit.
Buiten heb ik verschillende beroepen, maar het liefst drum ik. Momenteel doe 
ik dat in een kerkband waarmee ik veel optreed en oefen. Muziek geeft mijn 
leven ritme en structuur. ‘Binnen’ heeft het me altijd op de been gehouden.
Ontelbare bajesdiensten heb ik muzikaal opgeluisterd door een djembé, 
bongo, conga of desnoods een lage tafel of doos te pakken en te starten met 
trommelen naast het orgel of de piano. Soms lukte het een complete band op 
te zetten. Zo gauw ik ergens binnen kom, zoek ik de pastor of dominee op en 
bied ik mijn diensten aan. Zo fijn dat er bijna altijd via hen wel een gitaar te 
regelen valt.
Muziek helpt me om niet te veel te vluchten in mijn hoofd. Want na een delict 
pieker ik me gemakkelijk somber. Muziek helpt me met beide benen op de 
grond blijven. Ook zorgt ze ervoor dat ik me onder de mensen blijf begeven en 
letterlijk gezien blijf. Mijn muzikale bijdrages en wat dit losmaakt bij mensen 
herinneren mij eraan dat ik van waarde ben. Van levensbelang is dat voor mij, 
want ik kan mezelf goed de put in praten. Heel vaak voel ik me waardeloos, 
omdat het me niet lukt voorgoed uit de bak te blijven. Vaak lukt het me andere 
gedetineerden te inspireren om ook een instrument te gaan spelen. Soms 
lukt het zelfs een bandje op te bouwen die tijdens de kerkdiensten dan kan 
optreden. In recreatietijd spelen we dan wat samen op de afdeling.
Nu ben ik gelukkig weer buiten en zit ik weer in de band van de lokale kerk. 
Een man van deze band en kerk zocht mij ook op in de bak.

N.N.
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Vallen, opstaan en dan weer verder gaan

Gevangen zat ik

opgesloten in mezelf

levend in het verleden

verlangend naar de dood

teveel pijn geleden

teveel pijn gedaan

geen hoop, geen doel

geen nut, geen waarde

maar de tijd heelt diepe wonden

bevrijdt het hart, herstelt de hoop

trouwe vrienden verdreven de eenzaamheid

vangen mij liefdevol op als ik weer dreig te vallen

waarom ik besta is voor mij geen vraag meer

voor mij geen op egoïsme gebaseerd leven

geluk vind je niet in luxe, status en macht

de weg naar het licht loopt via innerlijke rust en vrede

via eenvoud, barmhartigheid en liefde voor elkaar

Stef

Wie ben ik?

Wie ben ik?
Vaak zeggen ze me 
dat ik rustig, opgewekt en zelfverzekerd uit mijn cel kom
zoals een man uit zijn landhuis naar buiten gaat.
Wie ben ik?
Vaak zeggen ze me 
dat ik vrijuit, vriendelijk en duidelijk
met mijn bewakers praat alsof ik hun baas ben.
Wie ben ik?
Ze zeggen me ook dat ik kalm, trots en met een glimlach
de dagen van ongeluk onderga
als iemand die weet wat overwinnen is.
Ben ik echt wat anderen van me zeggen?
Of ben ik alleen maar wat ik van mezelf weet?
Ben ik onrustig, hunkerend en ziek, als een vogel in een kooi
die snakt naar adem, alsof iemand me wurgt,
ben ik iemand die verlangt naar kleuren, 
naar bloemen, naar het geluid van vogels,
die smacht naar een goed woord, naar een mens dicht bij me,
die trilt van woede om willekeur en kleine vernederingen,
die alleen maar wacht op grote dingen,
die afgemat is door angst om vrienden ver weg,
die moe is en te leeg om te bidden, te denken, te doen
die zwak is en bereid om van alles afscheid te nemen?
Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik soms vandaag de een en morgen de ander?
Ben ik ze beiden tegelijk?
Ben ik naar mensen toe iemand die de schijn ophoudt,
en in mijn eigen ogen een verachtelijk snotterende zwakkeling?
Wie ben ik?
De vragen in mijn eenzaamheid maken me gek.
Maar wie ik ook ben, U kent me,
Ik ben van U, God!

Dietrich Bonhoeffer, Gevangenis Berlijn - Tegel, juli 1944
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Wijwater

Wijwater gebruiken we om onze vingertoppen in te dopen en hiermee een 
kruisteken te maken wanneer we een kerk binnen gaan. Het gewijde water 
herinnert aan ons doopsel. Iedere keer als we onszelf hiermee besprenkelen 
is er de mogelijkheid opnieuw te beginnen. Met het water nemen we weg wat 
slecht is. 
Wijwater gebruiken we ook bij doop en uitvaart, om de ringen en het 
echtpaar mee te zegenen bij een huwelijk, bij de zegening van huis of cel 
of palmtakjes tijdens Palmpasen. Met Pasen hernieuwen we ieder jaar onze 
doopgeloftes. 
Met wijwater wijden we op rituele wijze het voorwerp (of onszelf) aan God en 
vragen we Hem om zegen en om ons te beschermen tegen kwaad en onheil.

pastor G.

Celreiniging op z’n protestants

‘Dominee, wilt u mijn cel reinigen? Het voelt gewoon niet goed hier, ik heb er last 
van.’
Die vraag neem ik serieus. Wie weet wat er op deze cel gedacht, gedaan en 
gebeurd is. Veel mensen ‘binnen’ zijn daar gevoelig voor. 
We maken een afspraak op cel. Ik neem mijn Bijbel mee, een gebedskaarsje, en 
een klein flesje olijfolie. Als we zitten, leg ik uit wat we gaan doen. Dan steken 
we een gebedskaarsje aan: licht als teken van Gods aanwezigheid. Ik spreek een 
gebed uit waarin we God vragen of Hij erbij wil zijn.
Ik lees:
Jezus zei: ‘Stel je eens voor: Een kwade geest woont in een man. Op een dag 
gaat die kwade geest uit hem weg. De geest zwerft door de woestijn. Hij zoekt 
een plek om te rusten, maar vindt die niet. Dan denkt hij: Ik ga terug naar huis, 
naar de man in wie ik eerst woonde. 
De kwade geest komt terug en ziet dat zijn huis leeg en schoon is. Het is klaar 
om in te wonen. Dan roept hij er zeven andere geesten bij, die nog erger zijn dan 
hijzelf. En allemaal gaan ze in die man wonen. Dan gaat het met die man nog 
slechter dan daarvoor.’ (Matteüs 12:43-45)
We praten hierover: We kunnen bidden dat God de herinneringen en geestelijke 
invloeden in deze cel onschadelijk maakt. Maar dan ook deze vragen: Heb jijzelf 
hier dingen die eigenlijk weg moeten? En: waar ga jij het mee vullen? Want 
anders helpt het je niet wat we hier doen. 
Daarna bidden we. Om een krachtige werking van Gods Geest, dat hij alles wat 
niet goed is hier weghaalt en onschadelijk maakt. Dat Hij ons sterk maakt door 
zijn Geest om goed te leven, hier en overal.
We eindigen met het Onze Vader.
Dan pak ik mijn flesje. Gewone olijfolie, leg ik uit, geen bijzonder kracht. Maar in 
de Bijbel teken van Gods Geest. En smeer ik een beetje langs alle openingen van 
de kamer (deur en raam), teken dat Gods Geest werkt als wij daarom bidden.  

dominee Gerard
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Hervonden waardigheid

Ik slaap steeds slechter. Mijn ‘inhoudelijk’ komt dichterbij. Sommige van mijn 
roofovervallen zijn op Opsporing Verzocht geweest. Trotse ‘gangsta’ ben ik, 
zonder wroeging. Voor de buitenwereld ben ik vanzelfsprekend ‘ontkennende 
verdachte’.  
De wekelijkse gespreksgroep doet de vanzelfsprekendheid wankelen. De 
gesprekken openen iets nieuws in mij. De KRO-documentaire Het onver-
geeflijke vergeven, die we in een kerkdienst kijken, geeft me het laatste zetje 
om anders naar mezelf te kijken. 
Ik zie een moordenaar die op camera getuigt dat hij zichzelf niet langer 
als moordenaar ziet. Nadat de levenslang veroordeelde zich jaren als 
meedogenloze ‘killer’ gedragen had, kan hij zichzelf inmiddels zien als een 
mens die een moord heeft gepleegd. Dit kan hij dankzij de moeder van de 
vrouw die hij vermoord heeft. Deze moeder heeft hem deze andere manier van 
kijken aangereikt tijdens hun contact in het kader van herstelgericht werken 
(restorative justice).
Ik ben geraakt door de ruimhartigheid van die moeder. Het is alsof deze 
docu mij een uitvlucht biedt om terug bij mijn eigen menselijke waardigheid 
te komen zonder gezichtsverlies. Mijn gangsterhouding komt me ineens 
belachelijk over. Ik heb veel geroofd, maar ben daarmee geen rover. Ik ben een 
mens, die roofovervallen heeft gepleegd en daar niet trots op is.
Ik weet nu dat ik keuzes kan maken. Ten goede en ten kwade. Ik kijk anders 
naar leven en wereld. Ik ben minder wantrouwend. En ik slaap beter. 
De rechter was positief verrast dat ik niet langer ontkennende verdachte was. 
Tijdens de zitting vroeg hij belangstellend naar de ketting die ik prominent 
draag. Ik antwoordde: ‘Edelachtbare, deze rozenkrans herinnert me aan mijn 
teruggevonden menselijke waardigheid. Ik heb fouten gemaakt, maar het leven 
dat voor me ligt heb ik nog om dit goed te maken. De rozenkrans bidden helpt 
mij te focussen op het goede.’ 

Michael

Biechten op z’n protestants

Voor de biecht moet je doorgaans bij de pastor zijn! Maar soms is het ook 
mogelijk bij de dominee. Want meerdere malen kreeg ik de vraag om te 
kunnen biechten. Daarom ontwikkelde ik een biechtritueel, op grond van 
voorgaande gesprekken. In de gesprekken benadruk ik wel dat als je tegen 
God wilt zeggen dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt (want dat is 
biechten toch), dat in het verlengde daarvan ook de spijtbetuiging naar de 
slachtoffers en jezelf komt. Je kunt niet alleen tegen God zeggen: ‘het spijt 
me’, en vervolgens niet de moeite doen om vergeving te vragen aan jezelf en 
de slachtoffers.
Wanneer iemand bij mij wil biechten, vraag ik hem op een klein papiertje te 
schrijven waarvoor hij vergeving wil vragen aan God. Ook vraag ik hem om 
op een papier te schrijven wat hij graag van zichzelf mee wil nemen naar de 
toekomst. Of wat hij in de toekomst wil verwezenlijken. Als hij dat gedaan 
heeft, gaan we naar het stiltecentrum. We luisteren dan naar het lied Als er 
vergeving is, kan er genezing zijn. Vervolgens leest degene die wil biechten 
hardop voor wat hij op het (kleine) briefje heeft geschreven. Als dat klaar 
is, steek ik het briefje in brand totdat het helemaal as geworden is. Daarna 
zeg ik dat God beloofd heeft dat Hij zijn vergeving schenkt aan een ieder 
die oprecht berouw heeft. We luisteren nog naar een lied. Daarna wordt het 
papier van de toekomst voorgelezen. Als dat klaar is, geef ik hem een zegen 
waarbij ik de wens uitspreek dat al het positieve op dit papier meegenomen 
mag worden naar de toekomst. Daarna gaat hij terug naar de cel. Meestal 
heeft hij dan behoefte om zich even in alle rust terug te trekken.

dominee Anne
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Ritueel kaarsje

J. zit op een groep die geen contact mag hebben met andere groepen. Hij 
kan geen kerkdiensten bijwonen, wat vooral met Pasen moeilijk voor hem 
was. Hij is gewend aan feestdagen met alle familie. Hij komt wekelijks op 
gesprek. Iedere keer praten we over wat hem bezighoudt. Het kan van alles 
zijn: familie, de groep en de regels in de inrichting, hoe omgaan met jonge 
criminelen, enzovoorts. En iedere keer na precies een halfuur, zegt hij: 
‘Zullen we nu een kaarsje aansteken?’
We gaan dan naar het stiltecentrum en steken een paar kaarsjes aan,  
hij drie, ik een. ‘Wil jij weer een gebed doen?’ Ik bid voor hem, voor zijn 
familie, zijn vrienden, de komende rechtszaak. Als ik het gebed heb 
beëindigd, zegt hij iedere week weer dezelfde woorden: ‘Bedankt, ik voel  
me meteen beter nu.’

pastor Stijn

Het kruisje op je voorhoofd

De pastor leerde me dat je heel goed jezelf een kruisje kan geven. En zo doe 
ik het tegenwoordig ook. Iedere dag wanneer ik om 16.45 ingesloten word, 
maak ik met mijn rechterduim een kruisteken op mijn voorhoofd. Dit is een 
zegenend gebaar waar ik ook de dag mee begin als mijn deur weer opengaat 
de volgende dag. 
Ik belijd met het kruisteken dat alles wat strijdig in mij is, door Gods liefde is 
aangeraakt. Er is niets wat door Gods liefde wordt buitengesloten. 
Het grote kruisteken gaat van voorhoofd tot onderbuik en van de 
linkerschouder naar de rechter. 
Als ik mijn hoofd aanraak, maak ik de liefde van God tastbaar, zodat mijn 
denken niet koud en berekenend is, maar van liefde doordrongen. 
De onderbuik is symbool van vitaliteit en seksualiteit. Ook dit gebied plaats 
ik onder het teken van Gods liefde. Ik druk hiermee uit dat er niets in mij is 
wat niet door Gods liefde is aanvaard en met zijn liefde is gevuld. Voorts druk 
ik in dit gebaar de hoop uit dat Gods liefde mijn liefde – vaak vermengd met 
een streven naar bezitten – mag veranderen en reinigen. 
De linkerschouder duidt zowel op het onbewuste als het vrouwelijke in mij, 
en tevens op het hart, plaats waar de liefde woont, centrum van mijn zijn. 
De rechterschouder is beeld van het bewuste, het mannelijke, het handelen. 
Met het kruisteken zegen ik alle gebieden van mijn lichaam en ziel. En dat 
de liefde van God er ook voor mij is. Veel woorden. Maar de kern is dat het 
kruisteken slaan me rust en een gevoel van geborgenheid en bescherming 
geeft. Als mijn zoontje op bezoek komt, geef ik hem ook altijd een kruisje.

Pieter
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Gebed voor achterblijvers

Goede God, ik dank u dat ik nu de gevangenis kan verlaten,
ik dank u dat u me hebt bijgestaan in de tijd dat ik hier moest zijn,
en ik vraag u: trek met me mee, de nieuwe toekomst tegemoet,
laat goede mensen op mijn pad komen.
Ik dank u, God, voor de mensen die u mij gegeven hebt, hier in de 
gevangenis,
voor de vrouwen op de afdeling, voor de PIW-ers, voor de pastor,
die me hebben geholpen.
Nu ik hier weg ga, vraag ik u, God,
zorg voor al die mensen die hier achterblijven, vergeet hen niet.
Geef kracht aan de vrouwen die hier moeten blijven.
Ik weet: zij zijn blij dat ik vrij kom,
maar zij verlangen ook zo naar hun eigen vrijheid.
Wees hen tot steun, God,
en help hen zodat zij ook voor elkaar een steun kunnen zijn,
tot ook zij eens naar buiten kunnen gaan.
Zegen, God, al die mensen die hier moeten blijven
en al die mensen die hier werken.

Amen.

gebed van gedetineerde vrouw, verwoord door pastor Marja

Bij het overlijden van een zus

‘Mijn zus is overleden’, vertelt Michel na afloop van de viering. Hij is ontdaan. 
Zo opeens, en zonder afscheid te kunnen nemen. Hij probeert nog of hij deze 
week naar de uitvaart mag, maar hij vreest het ergste. Bij een vorig verlof ‘is 
het mis gegaan …’ En inderdaad, later die week blijkt dat hij niet mag gaan.
Op het uur van de uitvaart zitten we samen in het stiltecentrum. Voor ons 
staat de paaskaars en ligt de bijbel opengeslagen bij Psalm 23. 
Er is verdriet dat hij niet bij de anderen kan zijn. Maar ook verbondenheid, 
omdat wij op hetzelfde uur in de kerk zitten en naar dezelfde woorden van 
Psalm 23 luisteren: de Heer is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken … 
Michel ontsteekt de paaskaars. Een licht voor zijn zus. Dat ze nu in Gods 
licht mag leven. Een licht dat ons verbindt met de kaarsen die nu in die 
andere kerk voor zijn zus ontstoken worden. En Michel vertelt over zijn zus, 
wie ze was, over de familie waarin ze opgroeiden, de moeilijkheden, wat 
zijn mooiste herinneringen aan haar zijn, wie haar zo zullen missen. En we 
bidden, voor zijn zus, voor zijn familie, voor wie al eerder overleden zijn, voor 
Michel.
We zijn nog even stil bij het licht. Dan blaast Michel de paaskaars uit. Maar 
iets van het licht nemen we in onszelf mee.

pastor Marja
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vrede

van binnen

voel je buiten

je bent veel warmer

tevreden

‘elfje’ van pastor José

 

Oproep ons licht te laten schijnen
Deze tekst van Marianne Williamson sprak Nelson Mandela uit toen hij president van 
Zuid-Afrika werd

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, 
maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
‘Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten?’
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.
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Vogels

Al een paar jaar komen er scholeksters in het voorjaar op de luchtplaats 
hun nest bouwen. Ze leggen er hun eieren en broeden ze daar uit. Vorig 
jaar zaten de broedende vogels midden in het bloemenperk, op nog geen 50 
centimeter van het voetpad af. De vrouwen waren weken lang aandachtige 
getuigen van het wonder dat zich voor hun ogen voltrok. Toen de jongen uit 
het ei kwamen waren de oudervogels zo gewend aan de luchtende vrouwen 
dat ze hun jonkies lieten rennen door het gras, tussen de mensenbenen door.
Dit jaar ligt het nest tussen de muur en het hekwerk. De jonkies zijn intussen 
al wat groter, maar kunnen nog steeds door de mazen van het hek. Als de 
ouders hun kroost weer op het nest willen hebben, moeten de grote vogels 
over het hek heen vliegen, om de drie grijze pluizebollen terug te drijven.
De vrouwen zien het voor hun ogen gebeuren. Ook als de natuur minder 
aaibaar is. Onder een van de bomen ligt een kleine dode merel. Is het 
beestje te vroeg uit het nest geduwd of dacht ie al te kunnen vliegen? Of 
is ie geroofd en verloren door een grote kraai? De tuinreinigster heeft het 
vogeltje gevonden en begraaft het diertje liefdevol op een veilige plek. De 
jonge scholeksters hebben het dit jaar gelukkig gehaald, beschermd door hun 
ouders en de luchtende vrouwen.

pastor Marianne, vanuit haar werkkamer die op de luchtplaats uitkijkt

Bevrijdingsdag

Vandaag is het 5 mei,

Bevrijdingsdag.

Als ik buiten was

zou ik samen met anderen vrijheid vieren:

de vlaggen uit, want wij zijn bevrijd.

Nu zit ik binnen,

opgesloten in een gevangenis.

Nooit had ik gedacht dat ik hier zou komen,

dat ik zelf achter de tralies zou belanden.

Wat betekent nu Bevrijdingsdag,

nu ik zelf zit opgesloten?

Bidden dat ik me van binnen vrij mag voelen?

Hopen dat ze me niet alleen als een gevangene zullen behandelen?

Vertrouwen dat ik ooit weer bij mijn familie zal kunnen zijn?

Hopen dat ze alle beschuldigingen van me zullen wegnemen?

Denken dat ze me ooit vrij zullen spreken?

Geloven dat ik ooit eens vrij zal zijn?

Wat betekent hier Bevrijdingsdag?

gemoedstoestand van gedetineerde vrouw, verwoord door pastor Marja

Ik voel me een beetje
opgesloten hier...

Volgende keer broeden we
tussen de muur en het hekwerk!

Lo
ko

 C
ar

to
on

s
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Hou je kop erbij

dan is je ziel vrij

nu ben je niet blij

maar je komt vanzelf

terug in de maatschappij.

N.N.
Uit: Bajesagenda-2012

Engel, icoon gemaakt door Kathy
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Vrijheid

De dagen werpen lange schaduwen vooruit
de weken rijgen zich aaneen
in maanden, in jaren
stromend in het ritme van de tijd.

Velen die vrij denken te zijn
zijn gevangen
niet opgesloten achter tralies
maar gevangen in zichzelf.

Gevangen in jezelf
gevangen in je gedachten
niet opgesloten achter tralies
maar gevangen in je gedachten.

Bevrijd jezelf van kwade dingen
streef het goede na
dan zul je pas bevrijding vinden
bevrijding van jezelf.

Vrijheid van denken is groter
dan vrijheid van bewegen
denken in mogelijkheden
in plaats van gevangen in moeilijkheden.

Denken in geloof en hoop
in plaats van ongeloof en ellende
Denken in liefde
in plaats van onverschilligheid.

Bevrijding ligt in de liefde
gegeven door God.
Bevrijding van gedachten
Bevrijding van je eeuwig lot.

Pieter
Uit: Bajesagenda-2007

Vrij zijn is doen wat je wil
Dat heb ik gedaan, wat ik wilde
 
Maar nu is er het gemis van familie en vrienden
Van binnen spijt en verdriet
om de fouten die ik gemaakt heb
Maar door fouten leer je meer
 
Boos op mezelf om dingen in het verleden
Waar ik een misstap maakte
 
Maar of je wel of niet gelooft
Er is altijd hoop
Hou de moed erin
 
Ik ben blij dat de Heer me bijstaat
In leuke en moeilijke tijden
 
Dankbaar dat ik hier opnieuw mag beginnen
Voor een betere toekomst,
Voor mijn familie en mijn vrienden
 

Duke (20 jaar)




