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Nazorg 
 
Kinderen en volwassenen zijn aan het stoepkrijten. Een 
rechthoek met strepen en vlakken die iets weg heeft van 
gebrandschilderd glas, maar vanwege de horizontale lijnen 
ook iets van tralies. Verderop een huis. Een deur als een 
mond en ramen als ogen. Het dak voorzien van kleurrijke 
pannen. Slingers, zon, een hartje en een cirkel. In een 
kinderhandschrift de woorden 'mama','papa', 'ik' en 'ja'.  
 
Feest. Papa komt thuis. Waar vandaan? Eén van de kinderen 
kijkt me sprankelend aan. Van weggeweest. Papa was ziek. 
Maar straks is hij weer thuis. Dat moet gevierd. Dat hij nooit 
meer weg hoeft voor zoiets naars. Of ik een foto mag maken. 
Nou en of dat mag! Voor alle papa's en mama's die zijn 
weggeweest en weer thuiskomen. 
 
Ik neem me voor dat de foto van dit stoepkrijtwerk de 
voorkant wordt van deze Pastorale Verkenningen over 
nazorg. Ik hoop en bid dat de papa voor wie dit stoepwerk is 
gemaakt, thuis mag zijn en blijven. Dat er, in welke vorm dan 
ook, nazorg voor hem is die hem en zijn gezin ten goede 
komt. 
In dit nummer nog meer stoepkrijtwerk. Alles in het teken 
van de weg die mensen gaan met hopelijk zicht op een 
betere toekomst en met ondersteuning van anderen die het 
beste met hen voor hebben. 
 
De artikelen over nazorg zijn een greep uit de organisaties 
die dit bieden. Voor wie graag nog aandacht wil voor andere 
vormen van nazorg, kan altijd haar/zijn inbreng sturen. We 
staan er voor open, want nazorg is belangrijk! 
Dat dit nummer van Pastorale Verkenningen de nazorg met 
nadruk onder de aandacht mag brengen, want voor velen 
kan nazorg een stap op de goede weg betekenen. 
 
Namens de redactie,  
Dr. Renilde van Wieringen 
 
 

Het redactieadres: 
Dienst Geestelijke Verzorging 

Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 
Postbus 90829, 2509 LV Den Haag 

 
j.heetderks@dji.minjus.nl 
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Altijd gaat het er om dat 

de mens die de detentie 

achter zich kan laten een 

toekomst kan opbouwen. 

THEMA 

Nazorg – een positiebepaling 
door Jan-Gerd Heetderks 
 
 
Justitiepastores en andere geestelijke verzorgers bij justitie zijn er 
voor de ingeslotenen tijdens hun detentie. Maar het justitiepastoraat 
heeft nooit geloofd in ‘garantie tot de deur’. 
 
Altijd is door justitiepastores ook gepoogd om zelf of door middel van 
de inzet van vrijwilligers en/of verschillende organisaties zorg te 
verlenen voor de tijd na de detentie: nazorg. 
 
 Natuurlijk waren de mogelijkheden daartoe beperkt en lang niet alle 
gedetineerden hadden interesse in die nazorg, maar ten diepste werd 
altijd in de contacten verder gekeken dan de detentie.  
 
 
 
Herstel 
De term ‘herstelgericht pastoraat’ is hierin 
sprekend. Daar waar je met gedetineerden werkt 
aan herstel, werk je ook aan de toekomst. Of het 
nu om de persoonlijke begeleiding van het 
individu gaat, om begeleide bezoeken of om het 
vader-kind-voorleesproject – altijd gaat het 
daarin ook om de tijd na de detentie.  
Altijd gaat het er ook om dat de mens 
die de detentie achter zich kan 
laten, met degenen die hem lief 
zijn een toekomst kan 
opbouwen.  
 “Het justitiepastoraat richt 
zich niet alleen op de 
periode van de detentie. 
Ook zorg na de detentie is 
een essentieel 
aandachtsgebied (cursief 
JGH).  
 
Met steun van de kerken is 
een breed en divers aanbod 
aan nazorgprojecten van de grond 
gekomen. Deze nazorgprojecten 
bieden residentiële begeleiding in woon-
werkprogramma’s, individuele begeleiding door 
vrijwilligers en opname in 
kerkgemeenschappen.’1 

 
Daarom hebben velen van onze voorgangers en 
(gedeeltelijk) ook nog van de huidige 
justitiepastores veel energie besteed aan de 
opbouw van organisaties en van netwerken voor 
de nazorg. De organisatie zoals Exodus, de 
Exodus-huizen, Kerken met Stip zijn mede tot 
stand gekomen door de inzet van vele van onze 

(oud-)collega’s.2 Daar kunnen we 
bijzonder dankbaar voor zijn! 

 
DJI verandert 

Het landschap van DJI is 
veranderd en daardoor is 
ook de geestelijke 
verzorging bij justitie 
met het oog op de 
nazorg veranderd. De 
nadruk op nazorg en re-

integratie in de 
afgelopen jaren 

geïntensiveerd.  
DJI heeft meer oog gekregen 

voor nazorg en poogt via een 
integrale aanpak de weg terug uit 

detentie naar buiten beter te begeleiden 
om te voorkomen dat iemand zomaar met de 
blauwe zak op straat komt te staan. Al gebeurt 
dat toch nog regelmatig.  
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Maar waar vroeger bijvoorbeeld een rechtstreeks 
contact tussen een justitiepastor met een 
Exodushuis over de plaatsing van een (ex-
)gedetineerde vanzelfsprekend was, is dat nu 
eigenlijk niet meer mogelijk. Alles loopt via de 
casemanager. 
 
 

 
 
 
Met integrale aanpak wordt bedoeld dat men 
poogt de terugkeer in de maatschappij te 
begeleiden door te letten op wat iemand nodig 
heeft en welke ketenpartners (o.a. gemeenten, 
reclassering, GGZ, zorg- en onderwijsinstellingen, 
wooncorporaties en vrijwilligersorganisaties) 
daarvoor nodig zijn.  
DJI focust daarbij op vijf thema’s: ID-bewijs, 
Onderdak, Werk en inkomen, Schulden, Zorg. 
 
Een vaak gehoord woord in dit verband is 
‘levensloopbenadering’.  
 

 
 “Detentie is een afgebakende (korte of 

langere) periode in de levensloop van 
een burger die een strafbaar feit heeft 
gepleegd. Om de situatie van de 
gedetineerde burger in kaart te krijgen, 
is het belangrijk te kijken naar wat er zich 
heeft afgespeeld in diens leven 
voorafgaand aan detentie. 
Reclassering en gemeenten kunnen daar 
informatie over aanleveren. Ook 
bekijken ze samen met DJI wat na 
vrijlating eventueel nodig is voor een 
verantwoorde terugkeer en hoe daar al 
vanaf aanvang van detentie aan kan 
worden gewerkt.”3 

 

 

 
 
De casemanagers spelen daarbij een belangrijke 
rol in de begeleiding van gedetineerden bij re-

integratie. Naast de casemanager zijn in sommige 
inrichtingen nazorgconsulenten, 
herstelconsulenten en staffunctionarissen 
ketensamenwerking actief op gebied van nazorg. 
“De staffunctionaris is de spin in het web voor de 
nazorg van (ex-)gedetineerden. Hij/zij werkt 
nauw samen met de contactpersonen van de 
gemeenten (de gemeentelijke coördinatoren 
nazorg), de penitentiaire inrichtingen en andere 
(lokale) netwerkpartners, zoals Veiligheidshuizen, 
werkgevers en reclassering.”4 
 
 
Positionpaper Nazorg 
Door het MT van onze Dienst Geestelijke 
Verzorging is vorig jaar een ‘Positionpaper 
Nazorg’ vastgesteld. Doordat de aandacht in de 
afgelopen tijd vooral op de gevolgen van de 
coronaepidemie lag, is deze paper een poos 
blijven liggen. De bedoeling is dat alle geestelijk 
verzorgers deze paper binnenkort ontvangen en 
de gv-teams in de inrichtingen in gesprek gaan 
met de casemanagers over de samenwerking 
rondom de nazorg. 
Hieronder zal ik de Positionpaper Nazorg 
samenvatten en – zonder dit apart te vermelden 
– uit de paper citeren: 
 
Zoals boven al gesteld begeleiden ook geestelijk 
verzorgers gedetineerden bij de ontwikkeling van 
een toekomstperspectief. De focus is daarbij 
vooral op herstel van de persoon zelf, zo mogelijk 
herstel van de door het delict aangerichte schade, 
herstel van persoonlijke relaties en herstel van de 
relatie met de samenleving als geheel. 
De kernactiviteit van geestelijke verzorging is 
ervoor te zorgen dat gedetineerden hun geloof of 
levensbeschouwing kunnen blijven beoefenen en 
praktiseren. Ook in detentie wordt dit beschermd 
door het ambtsgeheim van de geestelijk 
verzorger. De geestelijke verzorging biedt de 
gedetineerde daarbij een veilige plek, een 
vrijplaats binnen de muren. 
Soms (of misschien moet je zeggen: meestal) 
gebeurt dat geheel gescheiden van of 
onafhankelijk van het werk van andere 
functionarissen in de inrichting.  
In de paper wordt benadrukt dat de aanzet tot 
een goede terugkeer in de maatschappij kan 
bevorderd en versterkt worden door een betere 
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samenwerking tussen de geestelijke verzorging en 
de andere functionarissen in de inrichtingen. 
Belangrijk is dat – met behoud van de eigen 
verantwoordelijkheid – gezamenlijk wordt 
gezocht naar mogelijkheden. Vanuit verschillende 
invalshoeken de gedetineerde te motiveren voor 
en te helpen bij de terugkeer naar de 
samenleving. 
Basis voor al het werk van de geestelijk verzorger 
is vertrouwen, vertrouwen van de gedetineerde 
dat zijn verhaal, zijn vragen, zijn dromen bij de 
geestelijk verzorger blijven. Vanuit dit vertrouwen 
en in overleg met de gedetineerde kan er heel 
goed samengewerkt worden om een goede 
terugkeer te bevorderen en versterken. 
 
 
Samenwerking 
Daarbij kunnen verschillende manieren van 
samenwerking ontstaan. De bijdrage van de 
geestelijk verzorgers aan het MDO kan 
bijvoorbeeld van belang zijn voor een goede en 
afgewogen benadering van de gedetineerde. De 
geestelijke verzorging kan gevraagd en 
ongevraagd advies geven en daarmee mogelijk 
nieuwe perspectieven inbrengen in het gesprek 
over de toekomst van de gedetineerde. Dit doet 
zij vanuit de betrokkenheid op het levensverhaal 
van de gedetineerde dat voor andere 
medewerkers van DJI soms minder zichtbaar is. 
De geestelijke verzorging speelt zich niet af op 
een eiland, al is de vrijplaatsfunctie van de 
geestelijke verzorger van wezenlijk belang. De 
geestelijk verzorger moet zich bewust zijn van de 
programma’s en methoden binnen DJI voor re-
integratie. Net als van de inspanningen en 
mogelijkheden van andere professionals die 
werken aan re-integratie en nazorg. Omgekeerd 
kunnen de professionals binnen DJI de geestelijke 
verzorging betrekken in hun pogingen om 
gedetineerden te motiveren en te helpen. 
 
 
Religieuze of levensbeschouwelijke organisaties 
Er is een rol weggelegd voor de geestelijk 
verzorger als het gaat om het in contact brengen 
van de gedetineerde met religieuze of 
levensbeschouwelijke organisaties, of met 
organisaties met het specifieke doel om 
gedetineerden vanuit de detentie bij te staan voor 

een goede re-integratie. De geestelijk verzorger 
helpt de gedetineerde om aansluiting te vinden bij 
kerken, moskeeën, tempels e.d. in zijn 
toekomstige woonplaats.  
 
 

 
 
 
Belang van gedetineerde 
In het belang van de gedetineerde moet 
samenwerking worden gezocht daar waar het 
mogelijk is. 
 
Dit gebeurt in goed overleg met de gedetineerde 
en met respect voor het ambtsgeheim. Dat is 
immers de basis voor de het vertrouwen dat de 
gedetineerde in de persoon van de geestelijk 
verzorger stelt, waardoor de geestelijk verzorger 
een vertrouwensrelatie met de gedetineerde kan 
opbouwen. 
 
Gesprekken na detentie 
De geestelijk verzorger is er voor de 
ondersteuning van de gedetineerde tijdens de 
detentieperiode. Als het wenselijk is voor een 
goede start na detentie, mag de geestelijk 
verzorger in overleg met het hoofd nog enkele 
gesprekken voeren met een ex-gedetineerde op 
neutraal terrein. 
 
 
Organisaties 
Ten slotte vind je in de paper een lijst met 
organisaties waarmee de geestelijke verzorging 
nauw samen werkt om gedetineerden vanuit de 
detentie te laten bijstaan, voor een goede re-
integratie. 
Voor ons zijn de bekendsten daarvan: Exodus, De 
Sluis (Zaanstad), Diaconale Stichting 
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Gevangenenzorg (Zwolle), MST (Tilburg)en Kerken 
met Stip.5 Overigens is er op Intranet ook een lijst 
te vinden met vrijwilligersorganisaties 
 

 
 
 

Verbinding naar binnen en buiten 
Het MT DGV hoopt dat binnen de inrichtingen 
vruchtbare vormen van samenwerking ontstaan. 
Het zou goed zijn als één teamlid zou worden 
aangewezen om structureel contact te hebben 
met een coördinerend casemanager om zo ook 
structureel de samenwerking te zoeken en de 
vraag te stellen wat noodzakelijk is voor een 
goede samenwerking met het oog op de nazorg. 
 
De geestelijk verzorgers kunnen daarbij de 
functie van een verbindingsschakelaar vervullen 
die enerzijds de gedetineerde bijstaat of 
begeleidt in het zoeken naar toekomst en 
anderzijds door de verbinding naar buiten 
mogelijkheden kan zien of mogelijk zelfs 
aanbieden.

 
 
 
 
 
 
Jan-Gerd Heetderks 
hoofdpredikant 
 
 
 
 
 
 
 
1 W. Timmer, Herstelgericht pastoraat en diaconie, vrijwilligerswerk en oriëntatie op nazorg. In Handboek 
Justitiepastoraat, pg. 267 vv 
2 Lees over het begin van Exodus bijv. https://www.exodus.nl/exodus-hoe-het-allemaal-begon 
3 http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/samenwerking-netwerkpartners.aspx 
4 http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/staffunctionarissen-en-
samenwerkingsverbanden.aspx 
5 Overigens is er op Intranet ook een lijst te vinden met vrijwilligersorganisaties: http://hk-dji-
intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/vrijwilligers.aspx   

https://www.exodus.nl/exodus-hoe-het-allemaal-begon
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/samenwerking-netwerkpartners.aspx
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/staffunctionarissen-en-samenwerkingsverbanden.aspx
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/staffunctionarissen-en-samenwerkingsverbanden.aspx
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/vrijwilligers.aspx
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/detentie-re-integratie/vrijwilligers.aspx
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Religie bevordert de 

verbinding op 

institutioneel, relationeel 

en persoonlijk niveau. 

THEMA 

Justitiepastores en de nazorg 
door Reijer J. de Vries 
 
 
De bijdrage van justitiepastores aan de nazorg die kerken bieden 
aan ex-gedetineerden toont twee gezichten: die bijdrage is 
belangrijk, maar ook vaak afwezig.  
Dit dubbele beeld komt naar voren in een onderzoek naar de 
factoren die een rol spelen bij een verbinding tussen ex-
gedetineerden en een lokale Kerk met Stip.  
 
In het vervolg zal ik eerst iets zeggen over dat onderzoek. 
Vervolgens zoom ik in op de resultaten met betrekking tot het 
justitiepastoraat.  
Tot slot noem ik enkele aanbevelingen uit het onderzoek voor het 
justitiepastoraat. 
 

 
 
 
 
Onderzoek naar coördinatie 
In opdracht van de vereniging Kerken met Stip 
heb ik samen met Hendrine Verkade in de 
afgelopen twee jaar (2019-2020) onderzocht hoe 
een coördinator bij Kerken met Stip kan 
meehelpen om de opvang van ex-gedetineerden 
door geloofsgemeenschappen te 
verbeteren. 1  
In het bijzonder hebben we 
gekeken wat de bevorderende 
of belemmerende factoren 
zijn en welke rol de 
religieuze dimensie 
daarbij speelt. Het 
onderzoek beoogt bij te 
dragen aan een betere 
nazorg voor ex-
gedetineerden door 
kerken.  
 
Voor de beantwoording van 
de onderzoeksvraag zijn de 
praktijk, de ervaringen en de 
opvattingen van drie betrokken partijen 
onderzocht, namelijk de vrijwilligers, de 
justitiepastores en de coördinator.  

 
Een beperking van het onderzoek is dat de (ex-) 
gedetineerden slechts indirect in het onderzoek 
aan bod komen.  
 
Er is gebruik gemaakt van twee 

onderzoeksmethoden. Eerst zijn in 
december 2018 digitale 

vragenlijsten gestuurd naar 
vrijwilligers van lokale Kerken 

met Stip en naar rooms-
katholieke en 
protestantse 
justitiepastores. Ruim 
20% van de vrijwilligers 
en bijna de helft van de 
justitiepastores hebben 
de vragenlijst ingevuld.  

 
Vervolgens heeft de 

diaconaal pastor van Kerken 
met Stip in 2019 zes 

casestudies geschreven, die in een 
reflectiegroep zijn besproken en van 

feedback zijn voorzien volgens een vastgesteld 
format.  



9 
 

De rol van religie 
Het onderzoek brengt in beeld hoe de religieuze 
dimensie vooral een versterkende rol speelt in 
het tot stand komen van verbindingen. Religie 
bevordert de verbinding op institutioneel, 
relationeel en persoonlijk niveau. De grote 
kerkelijke betrokkenheid van vrijwilligers, 
justitiepastores en coördinator en de kerkelijke 
achtergrond van veel ex-gedetineerden dragen bij 
aan de onderlinge betrokkenheid, herkenning en 
inzet. De bestaande diaconale structuren en de 
diaconale insteek van de coördinator 
vereenvoudigen het geven van diaconale 
ondersteuning. Het relationele niveau betreft 
zowel de individuele contacten als de opname in 
een geloofsgemeenschap. 
 
Op persoonlijk niveau draagt de geloofsmotivatie 
bij aan de verbindingen. Deze versterkt de inzet 
en de trouw van de vrijwilligers en de 
coördinator, al kan het ook het bewaken van 
grenzen bemoeilijken. Existentiële en 
levensbeschouwelijke vragen en opvattingen 
spelen een rol in het contact tussen  
(ex-)gedetineerden enerzijds en vrijwilligers, 
justitiepastores en de coördinator anderzijds.  
 
 

 
 Het kan gaan om geloofsvragen, herstel 

van identiteit, relaties en gemeenschap. 
Deze aspecten vormen mede de inhoud 
van de verbinding. 

 

 

 
 
Dat geldt ook voor de aard van de activiteiten 
waarin de verbinding concreet vorm krijgt, zoals 
pastoraal gesprek, groepswerk en christelijk 
ritueel als gebed, deelname aan vieringen en 
doop.  
Soms speelt religie ook een belemmerende rol 
doordat kerken zich meer afwachtend dan 
outreachend opstellen. De visie op de roeping en 
taak van de kerk is dan meer naar binnen gericht 
op het vullen van de kerkbanken dan naar buiten 
gericht op het zichtbaar maken van de 
geloofsgemeenschap buiten de muren van het 
kerkgebouw. Bovendien kan een afwijzende in 
plaats van een gastvrije houding jegens ex-

gedetineerden bij gemeenteleden en 
parochianen onder invloed van het publieke 
debat extra belemmerend werken.   
 
 
Toegevoegde waarde van coördinator 
Volgens het onderzoek levert het werk van de 
coördinator een belangrijke bijdrage aan het tot 
stand brengen van duurzame verbindingen. Ze 
heeft veel contacten met vrijwilligers en met 
justitiepastores en hun waardering voor wat zij 
doet, is hoog. Bij meer dan 80% scoort haar werk 
goed tot zeer goed. Vooral de grote inzet en 
betrokkenheid, de deskundigheid en de pastorale 
vaardigheid worden gewaardeerd. Daarnaast 
waarderen de vrijwilligers haar begeleiding en 
duidelijke informatie en de justitiepastores haar 
coördinerende werk. Bovendien leidt ongeveer 
vier op de tien van de contacten (van de 
vrijwilligers en de justitiepastores) met de 
coördinator tot een verbinding tussen een ex-
gedetineerde en iemand van een 
geloofsgemeenschap. Daarbij gaat het ongeveer 
even vaak om langer durende als om tijdelijke 
verbindingen. De kleine kerkgenootschappen 
lijken wat succesvoller te zijn wat betreft de 
langer durende verbindingen, terwijl bij de grote 
(RKK en PKN) vaker tijdelijke verbindingen tot 
stand komen. In absolute getallen gaat het naar 
schatting om ongeveer 95 verbindingen in 2015-
2019.  
 
 

 
 
 
De bijdrage van justitiepastores 
We zoomen nu in op de onderzoeksresultaten 
met betrekking tot het justitiepastoraat. De 
justitiepastores spelen een belangrijke rol in het 
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verwijzingsproces. In drie van de vier gevallen ligt 
het initiatief voor het contact met de coördinator 
bij de justitiepastores. Zij leggen de hulpvraag van 
de gedetineerde neer bij de coördinator en 
voorzien haar van relevante informatie. Dat 
bevordert het leggen van een verbinding met een 
passende geloofsgemeenschap. Tegelijk zien we 
echter dat tweederde van hen geen contact heeft 
met de coördinator. 
 
Het onderzoek geeft daarvoor twee verklaringen. 
In de eerste plaats is 40% van de justitiepastores 
onbekend met het werk van de coördinator. Dat 
is opvallend, omdat de coördinator de 
studiedagen van de justitiepastores bezoekt en er 
vanuit de dienst bekendheid aan haar werk wordt 
gegeven, zoals verschillende justitiepastores zelf 
aangeven.  
De bekendheid met het werk van de coördinator 
lijkt geen verband te houden met leeftijd of duur 
van het dienstverband, maar wel met de 
kerkelijke gezindte. Gelet op de verhouding onder 
de respondenten is de onbekendheid met haar 
werk onder rooms-katholieke justitiepastores 
bijna 2,5 keer zo groot als onder protestantse. In 
de tweede plaats geven bijna vier van de tien 
justitiepastores aan dat ze zich niet bezig houden 
met de nazorg. Ruim de helft van die groep vindt 
de nazorg niet horen tot hun takenpakket en 
bijna de helft ziet het wel als onderdeel van het 
takenpakket, maar besteedt er geen tijd aan. 
Kortom: de visie op en de praktijk van de nazorg 
wordt door justitiepastores nogal verschillend 
ingevuld. 
Overigens spelen bij 85% van de responderende 
justitiepastores religieuze of theologische 

overwegingen een rol bij hun opvatting over de 
nazorg. Ruim een derde vindt dat de verbinding 
met een geloofsgemeenschap bijdraagt aan het 
herstel van gevangenen.  
 
Daarnaast kiest ruim een kwart voor diaconale 
overwegingen als het helpen van de naaste in 
nood of het bieden van praktische hulp vanuit de 
kerk. Volgens een kleiner aantal (17%) is de 
ontmoeting met gevangenen en hun verhalen en 
ervaringen van belang voor geloof en spiritualiteit 
(vindplaats van theologie, spiritualiteit, nieuw 
verstaan van Bijbel en traditie). Anderen wijzen 
op het belang van de wisselwerking (pastorale 
nazorg is goed voor het herstel van de 
gedetineerde, maar is ook verrijkend voor de kerk 
buiten de muren), of vinden meerdere uitspraken 
van toepassing.  
 
 
Aanbevelingen 
Voor het tot stand komen van verbindingen kan 
een grotere betrokkenheid van de 
justitiepastores bij de coördinatie bevorderlijk 
zijn. De hoofden van het rooms-katholieke en 
protestantse justitiepastoraat wordt aanbevolen 
na te gaan hoe in het belang van de ex-
gedetineerden zowel de bekendheid met als de 
bijdrage aan de coördinatie verbeterd kunnen 
worden. De relatief grotere onbekendheid onder 
de rooms-katholieke justitiepastores vraagt extra 
aandacht, zowel van de hoofdaalmoezenier als 
van het bestuur van Kerken met Stip. Verder lijkt 
het aanbevelenswaardig dat de hoofden hun visie 
op de nazorg helder communiceren en het 
gesprek daarover bevorderen.

 
 
 
 
 
Dr. Reijer J. de Vries 
voormalig docent PthU, praktische theologie en pastoraat 
met specialisatie justitiepastoraat 
 
 
 
 
 
1 Het onderzoeksverslag is te vinden op de website van Kerken met Stip  
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Naast ons bekende 

organisaties zijn er 

verrassende links te 

ontdekken naar minder 

bekende organisaties. 

THEMA 

Diaconale sociale kaart van Nederland 
door George Scholte 
 
 
In dit stuk breng ik het diaconale en sociale landschap van Nederland 
in relatie tot ons werk in kaart. Daartoe geef ik links van sites van 
diverse organisaties op internet weer met een beschrijvende weergave 
van inhoud en belang van die organisatie. 
 
Naast ons bekende organisaties zijn er verrassende links te ontdekken 
naar zusterorganisaties of minder bekende organisaties die ons op 
sporen kunnen zetten die we in het verband met in- en nazorg voor 
gedetineerden niet kennen. 
 
In dit overzicht begin ik met de meest nauw aan zorg voor 
gedetineerden verbonden organisaties en verbreed dan naar 
kerkelijke, diaconale en sociale organisaties.  

 

 
 
 
Exodus 
Exodus is gestart als nazorgproject door 
justitiepredikanten en pastores en vooral bekend 
door de Exodushuizen, waar ex-gedetineerden 
gedurende een periode onderdak vinden en 
kunnen werken aan werk, woning en zingeving. 
https://www.exodus.nl/ 
 
Het verblijf in deze 
Exodushuizen werd deel 
van een PP. Dit bracht 
subsidies en financiële 
zekerheid voor 
organisatie, maar 
hierdoor kunnen ex-
gedetineerden zonder 
zo’n PP vrijwel niet 
binnenkomen.  
 
De aanmelding voor deze 
huizen verloopt centraal in 
Leiden via de casemanagers, al 
kunnen wij gedetineerden 
uiteraard attent maken op deze optie 
en hen erop voorbereiden.  
https://www.exodus.nl/diensten  
 

Exodus is ook de organisatie die het 
vrijwilligerswerk binnen de muren van de PI’s 
coördineert. Dit behelst zowel vrijwilligers die 
kerkdiensten en gespreksgroepen bezoeken als 
‘maatjes’ die gedetineerden bezoeken en hen na 
detentie steunen op weg naar buiten. Deze 

contacten worden bemiddeld door 
regiocoördinatoren; de aanmelding 

loopt via de organisatie in Leiden.  
 

Exodus steunt familieleden 
van gedetineerden, 
zorgprojecten voor hun 
kinderen en verleent 
steun bij schulden en het 
zoeken naar arbeid. 
 
 

Kerken met stip 
Kerken met stip zijn 

begonnen als initiatief van 
enkele Protestantse kerken; 

inmiddels maken ook Katholieke 
parochies deel uit van het aanbod. Deze 

kerken heten ex-gedetineerden welkom in hun 
gemeenschap.  
 

https://www.exodus.nl/
https://www.exodus.nl/diensten
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De site is goed toegankelijk en biedt een 
overzicht van deelnemende kerken. 
https://kerkenmetstip.nl/zoek-een-kerk/  
Een recent initiatief ‘My home’ in Borger en 
Leiden, biedt psychisch kwetsbare mensen een 
maatje in hun eigen woonplaats, bijvoorbeeld in 
het meegaan naar een voor die persoon lastig 
bezoek. https://kerkenmetstip.nl/my-home/ 
 
Kerken met stip geeft links naar 
https://skinkerken.wixsite.com/skin , een 
organisatie van samenwerkende 
migrantenkerken in Nederland, zinvol voor 
gedetineerden om een aansluitende 
geloofsgemeenschap te vinden. 
https://skinkerken.wixsite.com/skin/lidkerken-
skin geeft alle deelnemende kerken. 
 
 

 
 
 
Kerken en gevangenen 
De stichting Kerken en gevangenen faciliteert en 
ondersteunt het vrijwilligerswerk voor een aantal 
inrichtingen in Utrecht, inclusief een 
maatjesproject en contacten met de kerk-met-
stip, Baptistengemeente Silo. 
https://www.kerkenengevangenen.nl/wat-we-
doen/ 
 
 
Gevangenenzorg Nederland 
De stichting Gevangenenzorg Nederland is 
bekend. In het verleden waren er vragen rond het 
optreden en handelen van de vrijwilligers die 
gedetineerden bezochten. Sinds het afsluiten van 
een convenant met deze stichting en het 
justitiepastoraat is er helderheid gekomen in de 
verhoudingen. Deze stichting vormt met haar 
kundige vrijwilligers en grote en uitgebreide 
netwerk een belangrijke steun voor 
gedetineerden. 
https://www.gevangenenzorg.nl/home  

 
 
 
Dat deze stichting gesticht is door een 
ondernemer wordt weerspiegeld in de contacten 
die de stichting heeft met ondernemers om 
projecten ten dienste van gedetineerden en hun 
families en ex-gedetineerden te ondersteunen. 
https://www.gevangenenzorg.nl/ondernemers/p
rojecten 
https://www.gevangenenzorg.nl/ondernemers/b
edrijvendieonsondersteunen Het verzorgen van 
verjaarscadeautjes voor kinderen van 
gedetineerden en het bieden van SOS 
herstelgerichte cursussen aan ex-gedetineerden 
is via deze stichting mogelijk. 
 
Tevens heeft de stichting contact met een aantal 
vermogensfondsen die middels onderstaande link 
toegankelijk zijn, en wellicht ook voor projecten 
ten behoeve van (ex)gedetineerden iets kunnen 
betekenen. 
https://www.gevangenenzorg.nl/vermogensfond
sen  
 
Gevangenenzorg heeft verbindingen gemaakt 
naar de zorg voor slachtoffers en eventuele 
bemiddeling tussen slachtoffers en daders. Dit 
wordt weerspiegeld in contacten met 
organisaties voor slachtofferhulp en bemiddeling, 
zoals Slachtofferhulp Nederland en Perspectief 
Herstelbemiddeling. https://slachtofferwijzer.nl/ 
https://www.slachtofferhulp.nl/ 
https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/  
In dit verband is het zinvol op te merken dat er 
onder de gedetineerden een aantal zijn die zelf 
slachtoffer zijn, bijvoorbeeld van seksueel 
misbruik, voor wie erkenning van groot belang 
kan zijn. Naast een beroep op slachtofferhulp 

https://kerkenmetstip.nl/zoek-een-kerk/
https://kerkenmetstip.nl/my-home/
https://skinkerken.wixsite.com/skin
https://skinkerken.wixsite.com/skin/lidkerken-skin
https://skinkerken.wixsite.com/skin/lidkerken-skin
https://www.kerkenengevangenen.nl/wat-we-doen/
https://www.kerkenengevangenen.nl/wat-we-doen/
https://www.gevangenenzorg.nl/home
https://www.gevangenenzorg.nl/ondernemers/projecten
https://www.gevangenenzorg.nl/ondernemers/projecten
https://www.gevangenenzorg.nl/ondernemers/bedrijvendieonsondersteunen
https://www.gevangenenzorg.nl/ondernemers/bedrijvendieonsondersteunen
https://www.gevangenenzorg.nl/vermogensfondsen
https://www.gevangenenzorg.nl/vermogensfondsen
https://slachtofferwijzer.nl/
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/
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Nederland kunnen zij eventueel een beroep doen 
op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, SGM. 
https://www.schadefonds.nl/kom-ik-in-
aanmerking/ Een vergoeding kan voor zulke 
slachtoffers een erkenning betekenen. 
 
 
Humanitas 
Voor ons is Humanitas vooral bekend vanwege 
hun werk in de ‘Altijd vader projecten’, maar ze 
hebben ook bezoekvrijwilligers, een 
maatjesproject voor ex-gedetineerden en enkele 
re-integratiecentra. 
https://www.humanitas.nl/themas/detentie/  
 
 

 
 
 
Vincentiusvereniging 
Het Katholieke diaconale en sociale werk krijgt 
concreet gestalte in het werk van de 
Vincentiusvereniging, 
http://www.vincentiusvereniging.nl/ met 
plaatselijke verenigingen die via de site te vinden 
zijn. 
http://www.vincentiusvereniging.nl/lokalevereni
gingen.php De vereniging heeft aandachtsvelden 
die corresponderen met de noden van de mensen 
met wie wij werken, zoals armoede, daklozen, 
maar ook zorg voor ouderen, die binnen onze 
populatie een groter aandeel hebben, culturele 
minderheden en vluchtelingen. De locale 
uitwerking van deze aandachtsvelden kan via de 
site gevonden worden. Er worden ook 
vakantieweken verzorgd. 
 
Een aantal plaatselijke verenigingen heeft een 
leergeldfonds ten behoeve van leermiddelen voor 

schoolse en buitenschoolse activiteiten voor 
kinderen uit gezinnen in armoede of met 
beperkte middelen. 
http://www.vincentiusvereniging.nl/leergeld.php 
Dit fonds vat het begrip ‘leermiddelen’ ruim op; 
het voorziet in de betaling van contributies van 
sportverenigingen of bijdragen voor muzische 
vorming.  
 
Ten slotte geeft deze site een aantal links die 
liggen op het maatschappelijke en politieke 
terrein betreffende armoede, zoals: 
https://www.socialealliantie.nl/index.php, de 
Sociale alliantie, De arme kant van Nederland. 
Plaatselijke groepen zijn hier te vinden. 
http://www.armekantmeppel.nl/pagina8.html en 
RK diakonie http://www.rkdiaconie.nl/  
 
 
Diaconie en PCI 
De bisdommen Den Bosch en Rotterdam hebben 
ingangen via internet die duidelijk verwijzen naar 
diaconie.  
Voor het concrete werk wordt verwezen naar de 
parochiële Caritas Instellingen. Daarom kan 
contact met de parochies van belang zijn. 
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-
geloof/solidariteit-naastenliefde-beleven/ 
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-
diaconie  
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-
diaconie/diocesane-caritas-instelling/steunfonds-
dci  
 
 
RK Alphacentrum 
Er bestaat een RK Alphacentrum voor mensen die 
geloofsverdieping en gemeenschap zoeken. 
https://www.rk-alphacentrum.nl/ 
 
 
Netwerk Dak 
Een zeer waardevolle organisatie is Netwerk Dak, 
https://netwerkdak.nl/ Dit is een netwerk van 
inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastores 
op een oecumenische kerkelijke basis met het 
doel deze werkterreinen met elkaar te verbinden, 
praktische en professionele kennis uit te wisselen 
en verdiepen en hen te vertegenwoordigen bij 
beleidsmakers en fondsen. Via deze site zijn 

https://www.schadefonds.nl/kom-ik-in-aanmerking/
https://www.schadefonds.nl/kom-ik-in-aanmerking/
https://www.humanitas.nl/themas/detentie/
http://www.vincentiusvereniging.nl/
http://www.vincentiusvereniging.nl/lokaleverenigingen.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/lokaleverenigingen.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/leergeld.php
https://www.socialealliantie.nl/index.php
http://www.armekantmeppel.nl/pagina8.html
http://www.rkdiaconie.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/solidariteit-naastenliefde-beleven/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/solidariteit-naastenliefde-beleven/
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/diocesane-caritas-instelling/steunfonds-dci
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/diocesane-caritas-instelling/steunfonds-dci
https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/diocesane-caritas-instelling/steunfonds-dci
https://www.rk-alphacentrum.nl/
https://netwerkdak.nl/
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inloopcentra en plekken van buurtpastores te 
vinden: https://netwerkdak.nl/organisatie/  
Het straatpastoraat in sommige steden is in bezit 
van een eigen website. 
Onder de kop ‘expertise’ is een schat aan 
informatie te vinden met betrekkingen tot 
cursussen, presentie denken en de praktijk ervan: 
https://netwerkdak.nl/trainingen-en-materiaal/ 
Hieronder een hoofdstuk over beleid met een 
opsomming van een aantal fondsen die bijdragen 
voor werk op dit terrein: 
https://netwerkdak.nl/beleid/ 
Dit netwerk heeft een fonds opgericht voor acute 
financiële noden van mensen in de knel: 
https://netwerkdak.nl/nieuws/laatste-vangnet-
opent-noodfonds-voor-100-000-mensen-in-de-
knel/ 
 
 

 
 
 
Stichting Los 
Voor collega’s die werkzaam zijn in de 
vreemdelingenbewaring is de Stichting Los, 
Landelijk Ongedocumenteerden steunpunt een 
vraagbaak: 
http://www.stichtinglos.nl/content/stichting-los 
Ook in de strafrechtelijke detentie komen wij 
vreemdelingen tegen.  

Door middel van het meldpunt 
vreemdelingendetentie wil deze organisatie zicht 
krijgen op omstandigheden in detentie en bij 
uitzettingen van vreemdelingen. 
https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/ 
In de site ‘Iedereen aan de slag’ probeert deze 
organisatie met steun van mensen in 
gezondheidszorg en ggz de mogelijkheden voor 
illegalen om hun leven vorm te kunnen geven 
wettelijk uit te breiden. http://iedereen-
aandeslag.nl/ 
De site legale vrouw biedt specifiek voor vrouwen 
en hun kinderen in illegaliteit informatie om met 
hun situatie om te gaan. 
http://www.ilegalevrouw.nl/ 
 
 
Reclassering en Leger des Heils 
Bekende organisaties zijn de Reclassering 
Nederland: https://reclassering.nl/over-de-
reclassering/wat-wij-doen en het Leger des Heils: 
https://www.legerdesheils.nl/ljr Het Leger heeft 
op een aantal plaatsen nachtopvang en 
afdelingen jeugdbescherming, reclassering en 
jeugdreclassering.  
Deze organisaties werken bijna uitsluitend in 
opdracht van het OM of de rechter, dus zijn onze 
mogelijkheden tot contact met de werkers 
beperkt. 
 
 
Andere organisaties 
Voor zwakke gedetineerden kan het van belang 
zijn hen te wijzen op, of in contact te brengen 
met het Algemeen Maatschappelijk Werk, AMW 
en de Gemeentelijke Sociale Dienst, GSD, maar 
die zijn allemaal op gemeentelijk niveau 
georganiseerd en toegankelijk. 
Arbeidstoeleiding en een aantal uitkeringen, zoals 
de Wajong en WIA worden via het UWV geregeld: 
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
George Scholte 
gepensioneerd justitiepastor  

https://netwerkdak.nl/organisatie/
https://netwerkdak.nl/trainingen-en-materiaal/
https://netwerkdak.nl/beleid/
https://netwerkdak.nl/nieuws/laatste-vangnet-opent-noodfonds-voor-100-000-mensen-in-de-knel/
https://netwerkdak.nl/nieuws/laatste-vangnet-opent-noodfonds-voor-100-000-mensen-in-de-knel/
https://netwerkdak.nl/nieuws/laatste-vangnet-opent-noodfonds-voor-100-000-mensen-in-de-knel/
http://www.stichtinglos.nl/content/stichting-los
https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/
http://iedereen-aandeslag.nl/
http://iedereen-aandeslag.nl/
http://www.ilegalevrouw.nl/
https://reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen
https://reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen
https://www.legerdesheils.nl/ljr
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
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Als een (ex-)gedetineerde 

vraagt om contact met 

een Kerk met stip houd ik 

rekening met vertrouwen 

en wantrouwen. 

THEMA 
Kerken met Stip 
door Hendrine Verkade 
 
 
 

In deze bijdrage van Kerken met Stip (hierna genoemd: KmS) begin ik  
graag met een aantal voorbeelden die laten zien hoe de nazorg van  
ex-gedetineerden vaak begint bij justitiepastores en -predikanten. 
 

 

 
 

 
 
Voorbeelden 
‘Ik heb contact met een man die over een poosje 
vrij komt.  
Zou jij voor mij eens willen uitzoeken of er een 
kerk is waar deze man terecht kan. Hij heeft 
serieuze geloofsvragen en het zou mooi zijn als 
het contact buiten verder opgepakt kan worden.’ 
 
‘Er is een vrouw die spullen heeft opgeslagen 
in een container.Er moet betaald 
worden maar dat kan niet nu ze in 
de PI zit. Zou jij willen uitzoeken 
of een kerk hier iets in kan 
betekenen?  
De vrouw maakt zich 
ernstig zorgen over de 
spullen die vooral 
emotionele waarde 
hebben.’ 
 
‘Beste Hendrine, Ik heb 
jouw nummer doorgegeven 
aan iemand die binnenkort 
vrijkomt. Bij deze ben je op de 
hoogte dat hij kan bellen.’ 
 
‘Het zou fijn zijn als iemand alvast kennis 
komt maken met meneer. Zo kan de overgang 
naar buiten misschien wat beter gaan.  

Kunnen we een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek?’ 
 
Een man belt op uit de PI. ‘Ik heb hier uw nummer 
gevonden in de agenda, klopt het dat uw kerk mij 
kan helpen? Ik moet een woning hebben en werk, 
dan mag ik naar buiten.’ 
 
Deze en vele andere vragen komen regelmatig 

telefonisch, per mail of op andere 
manieren bij mij terecht.  

 
Ik ga graag in op het 

verzoek om meer te 
vertellen over de nazorg 
door KmS. 
 
 
Wat kunnen pastores 
en predikanten 

betekenen in de 
verbinding naar buiten 

met KmS 
Als diaconaal pastor voor 

KmS ben ik inmiddels zeven 
jaar werkzaam, met als doel om 

verbindingen tot stand te brengen tussen 
kerken en (ex-)gedetineerden en contacten te 
leggen met familie van (ex-)gedetineerden.  
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Sinds een paar jaar zetten we ons ook in voor 
psychisch kwetsbare mensen. De ervaring leert 
dat deze twee doelgroepen (ex-gedetineerden en 
psychisch kwetsbare mensen) veel raakvlakken 
hebben. 
 
Als een (ex-)gedetineerde vraagt om contact met 
een Kerk met stip, een Stipkerk, houd ik rekening 
met het spanningsveld van vertrouwen en 
wantrouwen, en van privacy n openheid van 
zowel de kerk als degene die verbinding zoekt.  
Om ‘veilig’ te kunnen verbinden wil een kerk 
graag, om begrijpelijke redenen, weten wat het 
delict van iemand is. Degene die verbinding wil 
met een kerk wil graag geaccepteerd worden 
zonder oordeel. Het hoofddoel is dat de persoon 
in een omgeving komt die behulpzaam is bij het 
zoeken naar een nieuw netwerk om een leven 
zonder criminaliteit op te bouwen.  
 
Bij de vraag wat een justitiepredikant of pastor 
kan doen is het helpend om vooraf met de 
persoon in gesprek te gaan over de vragen:  

o Wat zou jij in een kerk willen vinden? 
Welke dingen zijn voor jou belangrijk? 

o Wat spreekt je aan in een kerkdienst in de 
gevangenis? Is er iets waar je ook buiten 
wat van wilt vasthouden? 

o Zoek je ook iets in verband met je geloof?  
o Zou je ergens in mee willen doen in de 

kerk? Wat zou dat kunnen zijn?  
o Zou je tijdens je detentie al in contact 

willen komen met iemand van die kerk?  
 
 
De aansluiting met een geloofsgemeenschap 
De vraag of een aansluiting tussen een 
gedetineerde en een kerk/geloofsgemeenschap 
tot stand komt, is sterk afhankelijk van de vraag 
van de gedetineerde en het aanbod van de 
betreffende kerk. Veel kerken willen graag iets 
betekenen voor mensen die vastgelopen zijn in 
de samenleving. De ene kerk doet dat het liefst 
door financieel bij te dragen en een ander heeft 
vrijwilligers die liever praktisch helpen.  
Soms hebben (ex-)gedetineerden (te) hoge 
verwachtingen en hebben ze het beeld dat een 
kerk geld en goed (lees: geld, huizen en werk) 
voor het oprapen heeft. Deze dingen zijn 
belangrijk om in een eerste gesprek te bespreken. 

Daarnaast helpt het als vrijwilligers hun eigen 
grenzen goed kunnen aangeven en weten dat zij 
het niet alleen hoeven doen, want zij krijgen 
ondersteuning van KmS. 
 
 

 
 In sommige situaties is het voldoende als 

ik af en toe even bel met de vrijwilliger 
om te vragen hoe het gaat, in andere 
situaties is meer intensieve begeleiding 
nodig. 

 

 

 
 
Het mooiste is als vrijwilligers van KmS bellen als 
zij twijfelen over een situatie waar ze mee te 
maken krijgen. 
Waar we bij KmS steeds meer op willen inzetten 
is dat kerken bereid zijn om een klein groepje, 
van minimaal drie personen, helemaal vrij te 
maken voor het werk van KmS.  
Moeten deze drie het alleen doen? Nee, maar als 
er een drietal personen is die de verantwoording 
krijgt over het werk van KmS, al dan niet onder 
verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de 
diaconie, dan kan zij op haar beurt geschikte 
mensen zoeken, passend bij de vraag die zich 
voordoet. 
Waar we ook steeds meer op in willen zetten is 
het verzorgen van trainingen voor vrijwilligers. Dit 
blijkt alleen al behulpzaam te zijn als 
klankbordfunctie voor het goed slagen van het 
werk van KmS binnen de geloofsgemeenschap. 
 
 
Voorbeelden waarbij het moeilijk was om een 
koppeling tot stand te brengen 
Een voorbeeld waarbij de hulp en verbinding niet 
goed van de grond zijn gekomen is het verhaal 
van een man die ik nu Ralf noem. De 
justitiepredikant had mij verteld dat Ralf het 
telefoonnummer van KmS had gekregen en dat 
hij mogelijk kon bellen. Verder had ik geen 
informatie. In het geval van Ralf bleek de 
problematiek zo complex dat het te zwaar was 
voor een KmS. Ralf bleek bekend te staan als 
gewelddadig bij drank- en drugsgebruik. Dit was 
niet gemeld of was misschien niet bekend bij de 
betreffende predikant. Verschillende 
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hulpverleners van Ralf hebben mij gebeld. De 
eerste om te waarschuwen voor Ralf. Dat klonk 
heel nobel maar verder kon de vrouw niets 
zeggen vanwege privacy. Een andere 
hulpverlener belde in een later stadium om te 
vragen of het waar was dat Ralf vrijwilligerswerk 
bij KmS kon doen. Weer een andere hulpverlener 
vroeg mij hoe ik aankeek tegen de situatie van 
Ralf en bevestigde mij in mijn voorzichtigheid. 
Uiteindelijk is deze laatste hulpverlener voor Ralf 
wel uitgekomen bij een KmS voor 
vrijwilligerswerk, maar de begeleiding was in 
handen van de instelling en niet van de kerk.  
 
 

 
 De momenten waarop het echt niet lukt 

om een koppeling te maken is als (ex-) 
gedetineerden teveel verwachten van de 
kerk. 

 

 

 
 
Vaak moet ik uitleggen dat de kerk niet zomaar 
aan een huis kan komen of geld kan geven. Ik 
bied in zulke situaties aan om een vrijwilliger te 
zoeken die mee kan gaan naar gemeentelijke 
instanties.  
Zoals gezegd is het daarom helpend dat in de 
gevangenis al voorlichting gegeven wordt over 
wat iemand wel en niet van een KmS kan 
verwachten. 
  
 
Mooie voorbeelden van geslaagde koppelingen 
Dan denk ik aan het verhaal van een vrouw die 
behoort tot de Romafamilie. Zij vertelde mij toen 
ik als vervangend predikant aanwezig was in een 
kerkdienst in de gevangenis dat haar pastor 
‘buiten’ niet wist dat zij in de PI zat. Ze vroeg me 
of ik met de pastor contact wilde zoeken zodat hij 
eten kon regelen voor haar gehandicapte 
dochter. Ik heb de pastor gevonden en hij heeft 
de zorg direct op zich genomen.  
 
Een ander voorbeeld gaat over een 
gemeentepredikant die een gemeentelid 
regelmatig bezocht in de PI. Bij die bezoeken 
kwam hij in gesprek met een vrouw die bij haar 
man op bezoek ging. De gemeentepredikant 

vertelde dat hij dominee was en hij beloofde haar 
op zoek te gaan naar een organisatie die haar 
pastoraal wilde ondersteunen. Hij vond op 
internet KmS en ik vond een vrijwilligster in een 
KmS. De gemeentepredikant ontdekte dat KmS er 
ook voor hem was om zijn verhaal te kunnen 
doen over de situatie binnen zijn gemeente. Hij 
bezocht een man in de gevangenis maar had ook 
te maken met het slachtoffer van de man. Deze 
predikant vertelde vervolgens aan collega’s over 
het bestaan van KmS en ook zij hebben mij een 
aantal keren gebeld voor een luisterend oor en 
advies.  
 
Als laatste wil ik eindigen met een bijzonder 
verzoek van een kerk.  
Een vrouw belde op met een speciale vraag om 
ondersteuning bij het contact met ex-
gedetineerde Wim. Wim is al lange tijd bekend bij 
KmS. Wim had jaren geleden bij de vrouw in de 
huiskamer gestaan zonder dat zij hem had 
uitgenodigd. Dat had hij niet alleen bij haar 
gedaan maar bij meer gemeenteleden uit de kerk.  
Nu was met de predikant gesproken over 
verzoening en kwam Wim ter sprake. Deze vraag 
om hierover te spreken kwam bij deze mevrouw 
vandaan. Zij had de predikant gevraagd of dit in 
de dienst concreet kon worden gemaakt en 
daarbij kwam Wim ter sprake. Het verzoek was of 
Wim met hulp van KmS zijn verhaal in de kerk 
wilde vertellen en hoe KmS een rol had gespeeld 
in het begeleiden van Wim. 
Op de afgesproken zondag waren Wim en ik in de 
kerkdienst.  
Na de preek begon de vrouw haar verhaal te 
vertellen en de reden waarom zij Wim en KmS 
heeft gevraagd om te komen. Hierna kregen Wim 
en ik gelegenheid om ons verhaal te vertellen. 
Hoe hij na vele jaren wilde stoppen met 
criminaliteit, maar vooral van de drank af wilde 
komen, en hoe moeilijk dat was. Hij vertelde dat 
hij het spannend vond om zijn verhaal te 
vertellen, maar ook dat hij blij was met de 
gelegenheid om zijn spijt uit te spreken over de 
inbraken en de overlast die hij veroorzaakt had. 
Wim kon goed uitleggen hoe KmS hem heeft 
geholpen en dat hij nu op een plek woont waar 
hij de begeleiding krijgt die hij nodig heeft.   
Na de dienst was er gelegenheid voor koffie 
drinken en gingen ‘bekenden’ in gesprek met 
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Wim en mij. Eén vrouw kwam naar me toe en 
vertelde hoe zij schrok toen ze Wim in de dienst 
zag. Ook bij haar had hij ingebroken. Deze vrouw 
raapte de moed bij elkaar om Wim te spreken. 
Het deed haar erg goed.  
Het was een ochtend vol emotie waarin we met 
een lach en een traan weer ieder onze eigen weg 
gingen. Op weg naar de auto had Wim een bos 
bloemen bij zich. Hij had deze bos gekregen van 

de vrouw die zo geschrokken was. De 
bloemengroet was die zondag voor haar en haar 
familie omdat zij zware tijden meemaakten. Na 
het gesprek met Wim heeft ze de bemoediging 
doorgegeven en hem bedankt voor zijn komst en 
zijn verhaal.  
 
Dit zijn de parels van mijn werk als diaconaal 
pastor voor KmS.

 
 

     

 
   

 
 
 
(Uit archief KmS) Rondgang met beeld Heilige Christoffel in Stipkerk De Pijler Lelystad. Dit wisselbeeld ontving Kerken 
met Stip bij de uitreiking van de Kans Inspiratieprijs van het Kansfonds. 
 
 
 
 
 
Hendrine Verkade 
Diaconaal Pastor/coördinator KmS  
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Exodus is inclusief en dat 

betekent dat we 

openstaan voor iedereen. 

THEMA 
Nazorg door Exodus Nederland 
door Hennie van Amerongen 
 
 

Professionals en vrijwiligers van Exodus 
Nederland hebben veel te bieden aan (ex-) 
gedetineerden en hun netwerk.  
 
In dit themanummer gaat het over nazorg, 
dus daar beperk ik me nu even toe.  
 

  

 
 

 
 
 
Contact 
In het hele land zijn er al jarenlang vrijwilligers 
van Exodus die regelmatig contact hebben met 
gedetineerden en hen bijstaan op allerlei gebied.  
 
De beperkingen wegens het Covid19-virus 
maakten natuurlijk wel dat alles het laatste jaar 
op een lager pitje stond. 
 
 
Nieuwe mogelijkheden 
Gelukkig ontstaan er altijd 
weer nieuwe 
mogelijkheden.  
 
Sinds begin 2021 is er 
een mooie 
samenwerking ontstaan 
met de drie 
reclasseringsorganisaties: 
- Reclassering Nederland, - 
Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ 
- Stichting Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering.  
 
Alle units met medewerkers van de Reclassering 
worden door ons voorgelicht over de 
mogelijkheden die vrijwilligers kunnen bieden 
voor hun cliënten.  

 
Die vrijwilligers gaan geen toezicht houden en 
niet rapporteren, maar zijn er echt voor de 
deelnemer. Heel vaak speelt er natuurlijk 
eenzaamheid, maar ook andere hulp wordt 
gevraagd zoals hulp bij het verwerken van post en 
administratie, omgaan met sociale media en 
computers. 

 
Inclusief 

Exodus is inclusief en dat 
betekent dat we openstaan 

voor iedereen. Dus ook als 
er iets speelt als LVB (licht 
verstandelijke beperking), 
psychiatrische 
problematiek of een 
zedenzaak. We zullen 
zoveel mogelijk zoeken 
naar een vrijwilliger die 

aansluit bij de deelnemer.  
 

Voor ons is het niet zozeer 
van belang welke veroordeling 

er geweest is, maar welke 
interesses iemand heeft.  

 
Ik herinner me een van de eerste aanvragen van 
een eenzame man die na lange tijd op zichzelf 
woonde en erg trots was op de vloer die hij zelf 
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had gelegd. Dan is het fijn als je met iemand op 
kan trekken die ook van klussen houdt.  
 
 
Langere tijd 
Als het toezicht van de reclassering ophoudt, 
hoeft het contact met de vrijwilliger niet op te 
houden. Dat biedt juist de mogelijkheid om 
iemand voor wat langere tijd te kunnen 
ondersteunen en te helpen het netwerk groter te 
maken. Ook kan het voorkomen dat juist de 

partner behoefte heeft aan een luisterend oor. 
Dan gaan we op zoek naar een vrijwilliger die dat 
op wil pakken. 
 
We werken overigens heel plezierig samen in dit 
project met Gevangenenzorg Nederland. De 
aanvragen worden verdeeld onder deze beide 
organisaties.  
 
Mocht u meer willen weten over dit project van 
Exodus, neem dan gerust contact op.

 
 
 
 
 
Hennie van Amerongen 
h.vanamerongen@exodus.nl 
0642012369 
 

 
 
 
 
  

mailto:h.vanamerongen@exodus.nl
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Wat daarbij helpt, is dat 

onze vrijwilligers in zekere 

zin los van ‘het systeem’ 

staan. 

THEMA 
Terecht 
door Gerie-Anne van den Brink 
 
 
 

Bij Gevangenenzorg Nederland 
benadrukken we graag dat recht niet 
alleen straffend dient te zijn, maar ook 
barmhartig.  
Recht brengt terecht en zoekt naar 
herstel.  
 
Mooie woorden, maar hoe werkt dat in 
de praktijk?  

 

 

 

 

 
 
 
 
Los van het systeem 
Dat werkt! Oké, niet in de zin dat onze 
hulpvragers niet recidiveren (was dat maar waar). 
Maar wel in de zin dat we merken dat onze 
vrijwilligers door hun belangeloze inzet, hun 
trouw en hun luisteren zonder oordeel een 
ingang hebben bij (ex-)gevangenen, tbs-patiënten 
en achterblijvers waar menig professional juist 
stuit op een dichte deur.  
 
Wat daarbij helpt, is dat onze 
vrijwilligers in zekere zin los van 
‘het systeem’ staan: ze komen 
namens zichzelf en vormen 
zo een vrijplaats, een plek 
om veilig dingen te 
kunnen delen.  
 
Ze komen puur als 
medemens en juist dat 
gegeven blijkt bij (ex-
)gevangenen en tbs-
patiënten vaak ongedacht 
ruimte te creëren.  
Niet alleen voor het eigen 
verhaal – maar daar doorheen soms 
ook voor het verhaal van de ander: van 
achterblijvers, van slachtoffers.  
 

Korte lijntjes 
Dat vraagt naast tijd en aandacht ook om training 
en begeleiding. Niet dat we van onze vrijwilligers 
een soort ‘halve professionals’ willen maken 
(alsjeblieft niet), maar wel omdat het werken met 
(ex-)gevangenen zo zijn eigen valkuilen en 
uitdagingen kent. Die willen we graag tijdig 
onderkennen om er vervolgens goed op te 
kunnen acteren.  

 
Daarom hebben vrijwilligers altijd 

de ‘backup’ van hun eigen 
maatschappelijk werker. 

Juist die korte lijntjes 
zorgen voor duurzame 
trajecten. 
 
 
Een rol buiten 
Vrijwilligers spelen ook 

meer en meer een rol 
buiten de gevangenis. 

Dankzij een convenant met 
de reclassering worden 

vrijwilligers inmiddels veelvuldig 
ingezet voor reclassanten.  

Ook ‘buiten’ proberen vrijwilligers zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij wat er op dat moment  
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bij hulpvragers speelt.  
Dat kan door het bieden van een luisterend oor, 
maar ook door het meegaan naar de gemeente 
om een uitkering aan te vragen.  
Dat kan door het meedenken over 
beschadig(en)de relaties, maar ook door 
ondersteuning bij de opbouw van een nieuw 
netwerk.  
 
 
Doorverwijzen 
Kom je als geestelijk verzorger iemand tegen die 
de ondersteuning van een vrijwilliger misschien 
goed kan gebruiken? 
 
Verwijs gerust naar ons door of neem zelf contact 
met ons op.  

Of het nu gaat om een bezoektraject, een SOS 
Cursus over bewustwording van criminaliteit en 
nieuw gedrag, ondersteuning voor achterblijvers, 
een kindercadeautje, een cursus 
arbeidsoriëntatie, meedenken over zaken als 
huisvesting of de opbouw van een sociaal 
netwerk – wees welkom! 
 
 

 
 Wat we willen? Dat mensen terecht 

komen. 
 

 

 
 
Dat ze gezien, gehoord, gekend worden. Een kans 
krijgen. In theorie en praktijk.

 
 
 
 
 
Gerie-Anne van den Brink, 
maatschappelijk werker Gevangenenzorg Nederland 
tel.   079-3310568 
email   g.vandenbrink@gevangenenzorg.nl 
website www.gevangenenzorg.nl 
  

mailto:g.vandenbrink@gevangenenzorg.nl
http://www.gevangenenzorg.nl/
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Een kerkelijke 

gemeenschap is ook een 

sociaal netwerk van 

mensen met verschillende 

achtergronden. 

THEMA 
De Sluis 
door Helmine de Graaff 
 

 

Er zijn veel organisaties die zich richten op de zorg voor gedetineerden,  
ex-gedetineerden en hun gezinnen.  
Zij doen dit elk met hun eigen expertise en aandachtsgebied.  
 
De Sluis neemt hierbij een aparte positie in. Zij is een lokale stichting die 
zich nadrukkelijk verbonden weet met kerken in de regio.  

  

 
  

 
 
 

Kerkelijke gemeenschap als heilzame basis voor 
nazorg 

We geloven dat verbinding met een plaatselijke 
kerk zinvol en heilzaam is voor iemand die na 
detentie zijn leven wil opbouwen. Dit gaat niet 
alleen over de kerk als geloofsgemeenschap; een 
kerkelijke gemeenschap is ook een sociaal 
netwerk van mensen met verschillende 
achtergronden en mogelijkheden die hun 
krachten kunnen bundelen en zo samen iemand 
kunnen ondersteunen. 
 
 
“Naar welke kerk gaat u?” 
Als een geestelijk verzorger aan 
iemand vraagt of hij na de detentie 
naar een kerk zou willen, en zo 
ja welke kerk, dan is de 
reactie vaak: “Naar welke 
kerk gaat u?  
Ik wil wel bij u naar de 
kerk.”  
 
De kerkganger heeft het 
contact met de geestelijk 
verzorger en de diensten 
in de gevangenis als positief 
en prettig ervaren en wil dit 
graag vasthouden als hij weer 
naar buiten gaat. Nu is het niet de 
bedoeling dat geestelijk verzorgers 
contact houden na detentie, dus kan deze 
kerkganger beter aansluiting zoeken bij een kerk 
in zijn woonplaats.  

De ervaring leert echter dat de drempel om 
zomaar naar een kerk te gaan hoog is. Wat zou 
het dan mooi zijn als kerkgangers tijdens detentie 
al kennis kunnen maken en in verbinding kunnen 
komen met kerken en kerkgangers uit de plaats 
waar ze gaan wonen.  
 
De medewerkers en vrijwilligers die betrokken 
zijn bij De Sluis willen ‘een brug vormen tussen de 
Kerk binnen en buiten het JCZaanstad. Dit doen 
we in verbondenheid met de GV (Prot. en RK) en 
Kerken uit de omgeving.  
In het JCZaanstad zijn kerken en christenen uit de 
omgeving zichtbaar op verschillende plaatsen en 

manieren. Voor een deel verbonden 
met de geestelijke verzorging en 

voor een deel in diaconale, 
herstelgerichte activiteiten 

die De Sluis zelf 
organiseert.  
 

 
Betrokkenheid 
Er zijn mensen uit 
kerken in de omgeving 

betrokken bij: 
 

Bloemenkerken 
Een heel aantal kerken uit de 

omgeving brengen regelmatig 
een ‘bloemengroet’ aan de 

kerkgangers. Bij de bloemen zit een kaart 
met een groet of bemoediging vanuit de bewuste 
kerk, die in de dienst wordt voorgelezen. 
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Kerkdiensten en gespreksgroepen 
Bij elke kerkdienst zijn vrijwilligers aanwezig en 
soms ook bij gespreksgroepen.  
Daarnaast nodigen we muzikanten uit kerken uit 
om de diensten muzikaal te ondersteunen. 
 
Bezoek 
Er zijn vrijwilligers beschikbaar om op bezoek te 
gaan bij gedetineerden die geen bezoek krijgen. 
Meestal gaat dit om gedetineerden die geen 
Nederlands spreken, we zoeken dan een 
bezoeker die de taal van de gedetineerde 
spreekt.  
 
Alpha  
De Alpha cursus is een mooie plek waar 
verbinding ontstaat tussen gedetineerden en 
mensen uit kerken. Het Alpha team bestaat uit 
mensen uit 5 verschillende kerken. Omdat er 
ruimte is om in 10 bijeenkomsten samen (taart) 
te eten, te leren, te praten en te bidden, kan er 
een mooi, kwetsbaar contact ontstaan. Tijdens 
Alpha proeven deelnemers aan het ‘kerk zijn’.  
 
Activiteiten voor vaders en kinderen 
Er zijn vrijwilligers betrokken bij vader-kind dagen 
en bij het voorleesproject. Tijdens de vader-kind 
dagen is er een high-tea voor de moeders die de 
kinderen komen brengen. Deze high-tea wordt 
altijd verzorgd door mensen van een kerk uit de 
omgeving. Dit zijn heel bijzondere ontmoetingen 
waarin moeders elkaar ontmoeten als lotgenoten 
en heel open met elkaar in gesprek gaan.  
 
Kleding 
Er zijn wekelijks vrijwilligers aanwezig die kleding 
uitdelen aan gedetineerden die niemand hebben 
om hen kleding te brengen. Dit is een belangrijke 
manier om in contact te komen met mensen die 
geen netwerk hebben.  
 
Herstelgerichte Trainingen 
Bij de trainingen die we vanuit De Sluis aanbieden 
is het contact en het gesprek tussen de betrokken 
vrijwilligers en gedetineerden een belangrijk 
onderdeel.  
Bij de training ‘verbinding naar vrijheid’ zijn er 
deelnemers van binnen en van buiten de 
gevangenis, die op gelijkwaardige basis meedoen. 
In deze ‘corona-tijd’ is deze training online en 

schrijven de deelnemers brieven aan elkaar. We 
ontdekken dat het schrijven van brieven een heel 
bijzonder effect heeft.  
 
Vanuit de Sluis zijn we steeds op zoek naar 
manieren om ruimte te creëren waar ontmoeting 
kan ontstaan tussen mensen vanuit kerken en 
mensen die in JCZaanstad verblijven.  
 

 
Nazorg  
Als een gedetineerde weet wanneer hij vrij komt 
en ervoor open staat om na de detentie in 
contact te blijven, kan dat bij De Sluis op twee 
manieren: 
1. Recover groep 
Dit is een groep enthousiaste vrijwilligers die 
beschikbaar is om met iemand op te trekken en, 
daar waar nodig, te ondersteunen.  
2. Caring for prison leavers 
Momenteel werken we aan een nieuw project dat 
gebaseerd is op een vorm van nazorg die in 
Engeland is ontwikkeld onder de naam ‘Caring for 
prison leavers’.  
 

 
 Over Caring for prison leavers 

Caring for Ex-offenders is een organisatie 
in Engeland die een concept voor kerken 
heeft ontwikkeld waarin ex-
gedetineerden op een verantwoorde 
manier worden opgenomen in de 
kerkelijke gemeenschap. Elke deelnemer 
wordt begeleid door een team van 
gemeenteleden met ieder zijn of haar 
eigen rol. Meer informatie hierover is te 
vinden op 
https://caringforprisonleavers.org 

 

 

 
De gedachte hierachter is dat de kerkelijke 
gemeenschap een heilzame basis kan bieden voor 
de nazorg. Om dit uit te werken zijn we een pilot 
gestart met een internationale kerk uit 
Amsterdam.  
 
 
“Je staat er niet alleen voor” 
Alle bovengenoemde manieren waarop mensen 
uit kerken aanwezig zijn in JCZaanstad zijn 

https://caringforprisonleavers.org/
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bedoeld om de mannen en vrouwen die hier 
verblijven te laten weten dat ze er niet alleen 
voor staan. Dat er mensen zijn die hen zien zitten 
en in hen geloven. En dat er ondersteuning is als 
ze daar behoefte aan hebben.  
Als mensen aangeven dat ze na detentie in 
contact willen blijven met mensen vanuit De Sluis 
of met een kerkelijke gemeenschap, zorgen we 
ervoor dat dit contact al tijdens detentie begint. 
Mensen vanuit de kerk komen op bezoek, zodat 
er al een basis gelegd kan worden, waarop 
voortgebouwd kan worden als iemand vrijkomt.  
 
 
De rol van de diaconale pastor 
De diaconaal pastor werkt vanuit de Sluis in 
JCZaanstad en is verbonden met de Rooms 
Katholieke en Protestantse geestelijk verzorgers (= 

GV). Zij is dus eigenlijk een ‘extra’ GV-er met een 
eigen aandachtsgebied. Zij richt zich op nazorg, de 
relatie met achterblijvers en zij creëert de ruimte 
waarbinnen de verbinding tussen gedetineerden 
en mensen vanuit kerken kan ontstaan.   
 
 
Spanningsveld 
Alles wat tot nu toe beschreven is, klinkt 
misschien (te) mooi en succesvol.  
Uiteraard is de praktijk weerbarstig. Het komt 
bijvoorbeeld regelmatig voor dat gedetineerden 
pas op het laatste moment laten weten dat ze 
vrijkomen zonder te weten waar ze heen moeten.  
Verder merken we dat de inzet van vrijwilligers 
soms ook wel wat vragen oproept. Zeker als ze 
ook een inhoudelijke inbreng hebben in 
bijvoorbeeld de cursussen die we geven. Is de GV-

er degene die de kerk inhoudelijk 
vertegenwoordigt en zijn de vrijwilligers daar een 
aanvulling op? Of is er ook ruimte voor de 
vrijwilligers om inhoudelijk betrokken te zijn, 
onder de deskundige begeleiding van, en 
aangestuurd door de GV-er?  
 
In het beleidsplan (2018-2023) van de 
Protestantse GV, staat: “Vanuit het priesterschap 
van alle gelovigen is de inzet van vrijwilligers 
essentieel voor het protestantse 
justitiepastoraat”. Hoe kan dit ‘priesterschap’ op 
zo’n manier vorm krijgen binnen de ‘bajes-
gemeenschap’ dat vertegenwoordigers van 
kerken zichtbaar zijn en er daadwerkelijk contact 
en verbinding kan ontstaan? Meer dan in de paar 
minuten koffiedrinken na de kerkdienst? En is dat 
wenselijk? Vooral omdat die 
‘vertegenwoordigers’ ook de veelkleurigheid van 
de kerk vertegenwoordigen en mogelijk andere 
gewoontes en overtuigingen hebben dan de GV-
er.  
In dit geval is het een uitdaging om dat als pastor/ 
predikant in goede banen te leiden. En…..er is 
een grotere kans dat kerkgangers aansluiting 
vinden omdat zij nou ook eenmaal ‘veelkleurig’ 
zijn. Een goed voorbeeld van inhoudelijke 
betrokkenheid waren de kerk-gespreksdiensten 
die in de Koepel in Haarlem werden 
georganiseerd. Hierin waren vrijwilligers ook 
inhoudelijk betrokken tijdens de dienst. 
 
Zo zijn we dankbaar dat er in JCZaanstad volop 
ruimte is om, als stichting te werken in verbinding 
met de GV, de kerken en collega’s van de 
inrichting zelf. Het beste moet nog komen! 

  

 
 DSG De Sluis- Verbinding naar vrijheid 

Diaconale stichting voor gevangenenzorg (DSG) De Sluis. Komt voort uit de Haarlemse diaconale stichting 
die werkte in en rondom de Koepel. In overleg met de Diaconie van de Protestantse kerk van Amsterdam 
en het Interkerlijke diaconaal Beraad in Zaanstad is de nieuwe stichting opgebouwd om in verbinding met 
Amsterdamse en Zaanse kerken gedetineerden en hun gezinnen in en rondom JCZaanstad te 
ondersteunen. De Sluis werkt ongeveer 90 vrijwilligers en 3 medewerkers: Irinda de Groen (directeur), 
Helmine de Graaff (diaconaal pastor) en Cora Maarseveen (projectmedewerker) Meer informatie over De 
Sluis is te vinden op 
Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis” | JCZ | Nazorg 
https://www.dsgdesluis.nl 
 

 

  

   
Dit artikel beschrijft het werk van voor coronatijd. Hopelijk wordt dit weer snel het nieuwe normaal.  

https://www.dsgdesluis.nl/
https://www.dsgdesluis.nl/
https://www.dsgdesluis.nl/
https://www.dsgdesluis.nl/
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Of de krant gelijk had of 

niet, het was een trigger 

om hiermee aan de slag 

te gaan. 

THEMA 
Diaconale Stichting gevangenenzorg Zwolle 
Van toegevoegde waarde? 
door Maaike Broeksema 
 
 

Is een plaatselijke diaconale 
stichting voor gevangenen van 
toegevoegde waarde? En zo ja, hoe 
dan en voor wie? Vragen die leven 
binnen het Justitiepastoraat.  

  

 
 

 
 
 
Trigger 
Op 21 december 2016 is de Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg Zwolle (DSG Zwolle) opgericht vanuit 
het verlangen om Zwolse kerken meer te betrekken 
bij mensen in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle en 
bij hen die weer naar buiten komen. De aanleiding 
was een onderzoek van het Centrum voor 
Justitiepastoraat.  
 
De conclusies van dit onderzoek werden 
in mei 2016 in Zwolle gepresenteerd 
tijdens een netwerkmiddag. Daags 
na de presentatie verscheen in 
de krant een artikel met als 
kop: “Kerk ziet ex-gevangene 
niet”. Of de krant gelijk had 
of niet, het was een trigger 
voor de Zwolse kerken, 
justitiepredikanten en 
betrokken vrijwilligers om 
hiermee aan de slag te 
gaan. 
 
 
Geen zoveelste organisatie 
De kloof tussen de gevangenis aan 
de ene en kerken en samenleving aan 
de andere kant blijkt in de praktijk groot te 
zijn. Ontmoetingen met vrijwilligers en opvang en 
betrokkenheid van warme kerkgemeenschappen 
kunnen helpen om deze kloof te overbruggen. Er 
gebeurt veel in Zwolle, er zijn veel organisaties actief.  

 
DSG Zwolle wil bestaande lokale initiatieven met 
elkaar verbinden, de inzet van vrijwilligers 
optimaliseren en het netwerk van kerken en 
organisaties ondersteunen. Vanaf het eerste jaar 
heeft DSG Zwolle geïnvesteerd in contacten met de 
gemeente Zwolle, maatschappelijke organisaties en 
Zwolse kerken. De stichting wil geen zoveelste 

organisatie zijn, maar een brug vormen tussen al 
deze ‘eilandjes’ om te zien waar we ons 

met elkaar kunnen verbinden. 
 

 
Vertrouwd gezicht 

DSG Zwolle zoekt samen met 
Geestelijk Verzorgers, 
casemanagers, PIWers, 
organisaties zoals Exodus 
en Kerken met Stip, naar 
mogelijkheden om mensen 
kansen te bieden op herstel 

en wil daarbij het lokale 
netwerk inschakelen. 

Vrijwilligers zijn de motor van 
het werk dat gedaan moet 

worden. Hun betrokkenheid bij 
gedetineerden heeft grote impact. 

Vrijwilligers laten zien dat God zich het lot 
van mensen aantrekt.  
Om de inzet van vrijwilligers in de PI Zwolle te 
organiseren en het netwerk uit te breiden is er 
namens de stichting een diaconaal pastor werkzaam. 
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De meerwaarde van een diaconaal pastor is de kennis 
van het plaatselijk netwerk en de bekendheid met de 
vrijwilligers. Het voordeel van een lokale stichting is 
dat de lijnen kort zijn. De diaconaal pastor is voor het 
personeel van de Inrichting een vertrouwd gezicht en 
dat helpt bij het organiseren van diverse zaken. 
 
 
Samen over de drempel 
Een mooi project in Zwolle waar we goede ervaringen 
mee hebben is de ‘Gift City’, hier kunnen 
gedetineerden vrijwilligerswerk doen met de 
mogelijkheid om door te stromen naar een betaalde 
baan.  
 
 

 
 Een aantal keren is het gelukt om voor een 

gedetineerde man of vrouw vrijwilligerswerk 
te vinden bij de Gift City, waar een winkel, 
restaurant, meubelloods en talentenbureau 
is.  

 

 

 
 
De mensen vinden het fijn wanneer de diaconaal 
pastor, iemand die ze inmiddels binnen hebben leren 
kennen, dan meegaat om kennis te maken en samen 
over die drempel te stappen. 
 
 

 
 
 
Het ging bijna niet door 
Nazorg is iets dat al in de detentiefase binnen de 
muren van de PI begint. Een mooi voorbeeld hierbij is 
het verhaal van Pieter.  
 
Pieter moest na een detentie een heel nieuwe start 
maken in Zwolle. De stichting was nog niet zo lang 
actief toen er door de gemeente Zwolle hulp werd 
gevraagd voor Pieter. Pieter had zelf contact 
opgenomen met de gemeente Zwolle. Hij wilde graag 

naar Zwolle, maar kende er nog niemand. Pieter wilde 
graag een maatje, iemand die hem wegwijs zou 
kunnen maken en als het mogelijk was een baantje. In 
Zwolle was net de ‘Gift City’ geopend. Pieter was van 
harte welkom en hij zou ook bij de meubelloods 
terplekke huisraad en meubels mogen uitzoeken. Een 
maatje werd gevonden binnen het netwerk van de 
kerken in Zwolle. Alles in kannen en kruiken. Toch 
werd het nog spannend en ging het bijna niet door om 
allerlei organisatorische redenen. Dankzij de korte 
lijntjes, het rechtstreekse contact met diverse 
organisaties en de persoonlijke betrokkenheid die we 
inmiddels met Pieter hadden opgebouwd lukte het en 
heeft Pieter een goede start kunnen maken in Zwolle.  
 
 
Praktische hulp via korte lijnen 
DSG Zwolle biedt vooral praktische hulp op allerlei 
fronten. Verzoeken om hulp komen via één van de 
geestelijk verzorgers, een casemanager of mentor.  
Voorbeelden: 
 

o Kleding voor Emmeke, een vrouw zonder 
netwerk, met een speciale maat. Fijn is dat de 
diaconaal pastor bij Emmeke persoonlijk langs 
kan gaan en met haar in gedachten kan gaan 
‘shoppen’.  

o De voorraad winterjassen aanvullen bij de 
visitatie geschonken door de plaatselijke 
kerken. 

o Een maatje zoeken voor Jaap in 
samenwerking met Exodus of Kerken met 
Stip.  

o Bemiddelen bij de Gift City of andere 
projecten voor Janita die een warme, veilige 
plek zoekt voor dagbesteding met de 
mogelijkheid om door te groeien naar betaald 
werk. 

o Voor Jolanda die binnenkort naar buiten mag, 
maar niets meer heeft op zoek gaan naar 
meubels of huisraad. (Of als het misschien 
mag…, een tv? “Hij hoeft maar heel klein te 
zijn hoor.”) 

 
Dankzij de korte lijnen en toegang tot de PI is 
praktische hulp vaak snel geregeld. 
 
 
Bijbel, mutsen en sjaals 
In de afgelopen tijd zijn er ook mooie lokale projecten 
in de PI gebracht. Bijvoorbeeld de ‘Zwolse Bijbel’, een 
speciale Bijbel die is overgeschreven door allerlei 
mensen en clubs, ook gedetineerden hebben 
meegedaan. En te denken valt aan het breien van 
sjaals en mutsen voor dakloze Zwollenaren. Vanuit de 
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PI worden nog steeds mooie sjaals en mutsen 
aangeleverd. Hierover kunt u meer lezen op de 
website van de stichting (www.dsgzwolle.nl). 
 
 
Bloemenproject 
God laat mensen in de knel niet los en dat willen de 
Zwolse kerken graag laten merken. Een mooi 
voorbeeld van verbondenheid tussen de kerk ‘buiten’ 
en de kerk ‘binnen’ de muren van de PI is het 
bloemenproject dat de stichting faciliteert. Zwolse 
kerken schenken iedere zondag drie bossen bloemen 
voor de kerkdiensten in de PI. De kerk ‘buiten’ geeft 
die bewuste zondag extra aandacht aan 
gedetineerden, door onder andere gebed, kaartjes, 
collecte, presentatie. In de kerk ‘binnen’ is dan 
aandacht voor de kerk die de bloemen schenkt.  
 
 
Veel vrijwilligers 
In de PI Zwolle zijn veel vrijwilligers vanuit 
verschillende kerkelijke denominaties actief. 
Vrijwilligers worden door de gedetineerden enorm 
gewaardeerd. In de PI komen steeds meer 
mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers. Met 
laagdrempelige activiteiten als een crea-uur, 
bakworkshops, voorleesproject en Alpha-cursus 
worden veel gedetineerden bereikt. Voor het 

coördineren van deze activiteiten en de vrijwilligers is 
veel tijd nodig, tijd die geestelijk verzorgers niet altijd 
vrij kunnen maken, een plaatselijke stichting en een 
diaconaal pastor is hierbij van toegevoegde waarde.  
 
 
Gaat het dan altijd goed? 
Dankzij de kennis van het plaatselijke netwerk, de 
persoonlijke bekendheid met de vrijwilligers en de 
verbinding met diverse kerken en organisaties kunnen 
makkelijker verbindingen gelegd worden in de 
(na)zorg voor onze gedetineerde medemens.  
 
Gaat het dan altijd goed? De praktijk is weerbarstig. 
Het lukt lang niet altijd. Mensen waarvoor een warm 
vangnet is gevonden met een fijn maatje of een leuke 
werkplek, lukt het soms toch niet om stand te 
houden. Het is en blijft moeilijk om een hele nieuwe 
start te maken. 
 
 
Toegevoegde waarde 
De betrokkenheid van kerken in Zwolle is in de 
afgelopen jaren gegroeid, er zijn mooie verhalen, 
maar ook uitdagingen genoeg om als lokale stichting 
onze schouders eronder te blijven zetten. We zetten 
ons met elkaar in omdat we erop vertrouwen dat DSG 
Zwolle van toegevoegde waarde is. 

 
 
 
 
 
Maaike Broeksema 
Diaconaal pastor DSG Zwolle 
 

http://www.dsgzwolle.nl/
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Deelnemers worden 

ondersteund op dat 

ingewikkelde 

scharnierpunt tussen de 

wereld binnen de 

penitentiaire inrichting en 

de wereld ‘buiten’. 

THEMA 

Ondanks breuklijnen is een levensverhaal toch één geheel! 
door Lydia Verhagen 
 
 
 
Ons levensverhaal is als een legpuzzel. Het krijgt gaandeweg vorm. 
Door de jaren heen verzamelen we puzzelstukjes aan ervaringen en 
vaardigheden.  
 
Geen enkel verhaal is ooit ‘af’, of ‘compleet’. Bij de één ontstaat er 
een redelijk passend geheel, dat stevigheid aan de eigen identiteit 
geeft.  
Bij de ander missen er veel stukjes, zijn er delen beschadigd, of is de 
vaardigheid van het puzzelen minder ontwikkeld. 
 

 

 

 
 
 
Moeilijk om puzzel te leggen 
Bij ‘MST | Mensen in beeld houden’ komen veel 
mensen over de vloer die de puzzel van hun leven 
wat moeilijker gelegd krijgen. Het kan allerlei 
redenen hebben dat de vaardigheid om iets van 
je leven te maken ontbreekt of verdwijnt. Soms 
lopen mensen vast in hun manier van puzzelen, 
en belanden ze in detentie. Ook komen er 
mensen bij het MST die net uit detentie komen 
en zoekende zijn hoe ze de puzzel van hun 
leven verder willen of kunnen 
leggen. 
 
 
Een mens is meer dan de 
som van zijn of haar 
problemen 
‘MST | Mensen in beeld 
houden’ is een groot 
inloop- en 
activiteitencentrum in het 
centrum van Tilburg. Er 
komen wekelijks 1000 tot 
1500 mensen over de vloer, 
omdat er van alles te halen en 
te brengen is. Iedereen is welkom. 
MST wil een plek zijn waar 
stadsnomaden, mensen die ontheemd zijn in de 
maatschappij, mee kunnen doen, gehoord en 

gezien worden. Dit vraagt om gastvrijheid die om 
kan gaan met gebruiksaanwijzingen en 
overlevingsgedrag van mensen.  
Er zijn tussen de 150 en 200 vrijwilligers actief, 
die op een bezielende manier een bijdrage 
leveren aan het functioneren van het MST.  
 
 
Binnen en buiten verbinden 

In het project ‘Streetwise en Realistisch’ 
onderzoeken het justitiepastoraat 

van DJI en ‘MST | Mensen in 
beeld houden’ op een 

praktische manier hoe een 
plek als MST van 
betekenis kan zijn voor 
(ex)gedetineerden, met 
name veelplegers. 
Deelnemers worden 
ondersteund op dat 
ingewikkelde 

scharnierpunt tussen de 
wereld binnen de 

penitentiaire inrichting en 
de wereld ‘buiten’.  

 
Het levensverhaal van mensen is 

immers ook één geheel… weliswaar met 
breuklijnen, maar het blijft dezelfde persoon die 
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op de een of andere manier betekenis zoekt en 
betekenis geeft aan wat hij of zij meemaakt. 
 
 

 
 
 
Dankzij ‘Streetwise’ ben ik bij MST én bij de 
Dienst Geestelijke Verzorging werkzaam. Zowel in 
de penitentiaire inrichting als bij MST heb ik 
contact met (ex)gedetineerden. Op deze manier 
ontstaat er een verbindende schakel. Na de 
detentieperiode houd ik contact met deelnemers. 
Een contact dat buiten begonnen is wordt 
voortgezet tijdens de detentieperiode. 
Tijdens werkverloven doen deelnemers 
vrijwilligerswerk bij MST. De structuur en ‘time-
out’ van ‘binnen’, en de ervaringen van ‘buiten’ 
tijdens deze werkverloven, worden optimaal op 
elkaar betrokken. 
 
 
Meetellen en meedoen 
‘Streetwise’ relativeert termen als nazorg, 
voorzorg, re-integratie, of een uitspraak als 
‘gedetineerden zijn van de samenleving’. 
Gedetineerden zijn samenleving. 
 
 

 
 De deelnemers maken tijdens hun 

detentieperiode kennis met MST. De 
samenleving loopt daar naar binnen. 
Tegelijkertijd is het een beschermde 
omgeving waar de interactie tussen 
mensen ondersteund en begeleid wordt.  

 

 

 
 
De gedetineerden worden tijdens werkverlof één 
van de vele vrijwilligers. Ze krijgen een plek in het 

grote geheel, en ervaren de kracht van het 
‘samen redzaam’ zijn. Het is voor hen een unieke 
ervaring om onderdeel te zijn van een 
gemeenschap waarin je geen buitenbeentje bent, 
iets kunt betekenen, waardering ontvangt, en 
anderen iets voor jou kunnen betekenen.  
 
 
Maatjes 
Het MST heeft een Streetwise-Team opgericht 
met getrainde vrijwilligers die maatjes zijn voor 
de deelnemers aan het project.  
 
De meesten van hen weten uit eigen ervaring hoe 
lastig het kan zijn om iets te maken van de puzzel 
van je leven. Zij zijn geselecteerd op stevigheid, 
levenservaring en vermogen tot zelfreflectie. Ze 
trekken op verschillende manieren met de 
deelnemers op, en ondersteunen hen waar nodig.  
 
 

KOOS EN LEO 
Leo heeft woonruimte gekregen. 
Hij wil er een mooi plekje van 
maken. Het staat voor hem 
symbool voor een nieuwe start. 
Hij heeft veel geregeld, maar 
maakt zich zorgen over het 
leggen van het laminaat. Dat 
heeft hij nog nooit gedaan. Koos: 
‘Als Streetwise-vrijwilliger wil ik 
dit wel samen met hem doen. We 
zijn een aantal dagen bezig, naast 
elkaar op onze knieën op de 
grond. We leren elkaar steeds 
beter kennen, en bespreken het 
leven, onze kinderen, de nieuwe 
start, en zijn ervaringen in de 
bajes. Ik leer Leo in de praktijk 
hoe hij laminaat legt, én hoe hij 
een plan maakt om zoiets aan te 
pakken. Als er bij het MST een 
week later een tent opgezet moet 
worden zeg ik tegen Leo dat wij 
hém nu nodig hebben. Hij wil 
graag meehelpen en is blij dat hij 
iets kan betekenen voor het MST. 
Samen zetten we onze schouders 
eronder. Ondertussen ontmoet hij 
nu ook een aantal andere 
vrijwilligers die betrokken zijn bij 
het opbouwen van de tent.’ 
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Aan de slag met levensvragen 
Bij MST wordt gewerkt met de puzzelstukken die 
iemand in zijn of haar 'rugzak' met zich 
meedraagt: vreugde, verdriet, woede, geweld, 
schuld, schaamte, angst, verlangen. Centraal 
staan zelfduiding en werken aan een 
‘omgangsregeling’ met de persoonlijke 
levensgeschiedenis.  
 
 

 
 Een leven kan niet worden overgedaan, 

de manier waarop mensen ermee 
omgaan kan wel veranderen.  

 

 

 
 
Aan de slag gaan met levensvragen en het eigen 
levensverhaal geeft de deelnemers de 
mogelijkheid met een nieuw perspectief naar de 
eigen levensgeschiedenis te kijken. ‘Wat is voor 
jou van waarde, welk beeld zou jij willen dat 
ontstaat in jouw levenspuzzel, en op welke 
manier kun jij, met jouw puzzelstukjes, deze 
betekenis vormgeven?  
Levensvragen worden gekoppeld aan concrete 
ervaringen en gebeurtenissen in de praktijk, 
tussen het sjouwen en koken door, of tijdens de 
pauze. 
 
 
Mensen in beeld houden 
Mensen in beeld en de relatie centraal! De 
(ex)gedetineerde is daarom in deze werkwijze de 
primaire belanghebbende. Dit geeft stof tot 
nadenken over het belang van procedures en 
protocollen, en over de waarde van ‘niet-
procedureel’ aansluiten. Maar misschien is een 
context waar (ex)gedetineerden geen 
buitenbeentje zijn nog wel het allerbelangrijkste.  
 
Het zou de moeite waard zijn voor gedetineerden 
als er elders in het land initiatieven ontstaan die 

op een vergelijkbare manier verbindingen gaan 
vormen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. 
 
 
 

ZELFDUIDING 
“Ik was vroeger een beetje 
onhandelbaar. Het liep niet altijd 
zoals het zou moeten gaan.”  
Wie bedacht dat, onhandelbaar?  
“Ja… de meeste 
jeugdinstellingen.”  
Die vonden jou onhandelbaar?  
“Zeker.”  
En waarom?  
“Ik was vroeger een eigenwijs 
kind. Vaak van huis. Zulke dingen. 
Zodoende.”  
Vond jij jezelf ook onhandelbaar?  
“Nee, totaal niet.”  
Wat vond jij van jezelf? Wat voor 
kind was jij?  
“Ik was een redelijk meegaand 
persoon. Maar ik had soms gekke 
kuren: in de nacht weg blijven, ’s 
morgens thuis komen, zulke 
dingen. Veel op stap!”  
Dat zal vast ook een reden gehad 
hebben?  
“Ja… ja… mijn pa is vroeg 
overleden. En sinds dat dat 
eigenlijk is gebeurd is het een 
beetje bergafwaarts gegaan. Dat 
wel. En ja, verder is er eigenlijk 
vrij weinig over te vertellen. Ik 
ben sinds mijn 7e tot mijn 18e in 
de weer geweest met 
jeugdinstellingen. Zodoende.”  
Eigenlijk was je gewoon 
hartstikke verdrietig volgens mij?  
“Ja…” 
 
“De tijd ken je toch niet terug 
draaien… Maar ik heb bij MST 
een plek gevonden waar ik 
normaal behandeld word, echt 
als een mens…” 

 

 
 
 
Lydia Verhagen 
projectcoördinator ‘Streetwise en Realistisch’ 
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    'Broederschap’ 
    Jan Jippe van Herrikhuijzen 
    www.janjippe.nl  
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Vaak zijn ze enthousiast 

gemaakt door een 

ervaren vrijwilliger die het 

meeleef-virus al goed 

onder de leden heeft. 

THEMA 

Kerk(vrijwilligers) en nazorg 
door Bert Boer 
 
 

Zodra (kerk)vrijwilligers binnen de muren van een Penitentiaire 
Inrichting of TBS-kliniek zijn geweest en van dichtbij de nood 
van gedetineerden hebben ervaren, zie je dat ze als het ware 
besmet raken. Niet met het coronavirus, maar met het 
meeleef-virus.  
Het meeleef-virus krijg je o.a. doordat een gedetineerde je 
zomaar ineens in het hart raakt met een spontaan verteld 
persoonlijk verhaal. Een van de symptomen van het meeleef-
virus is dat je het stereotype beeld van een gedetineerde wil 
bestrijden omdat je inziet dat het niet klopt en (na)zorg wilt 
verlenen. Op korte termijn (binnen) lukt dat wel, op lange 
termijn (buiten) vaak niet. Er zit een conflict tussen die twee 
soorten zorg.  
 
 

  

 
 

 

 
Besmet 
Eerst wat context, wie zijn die kerkvrijwilligers? 
De vrijwilligers van onze stichting “Kerken en 
Gevangenen” zijn van alle gezindten en komen 
meestal uit de buurt van de inrichting waar ze 
hun vrijwilligerswerk doen. Vaak zijn ze 
enthousiast gemaakt door een 
ervaren vrijwilliger die het 
meeleef-virus al goed onder de 
leden heeft en gaan ze 
nietsvermoedend een keer 
mee om kennis maken.  
 
Daar ontmoeten ze ook de 
geestelijke verzorgers (GV-
ers), die vaak al helemaal 
door het virus zijn 
ingepakt.  
 
Zelf maakte ik eens een 
dominee mee die tijdens een 
kerkdienst briesend tussen de 
gedetineerden doorliep en hardop riep 
“jullie moeten je bekeren, jullie moeten je 
bekeren!” De arme ziel was niet meer te redden, 
hij had niet door hoezeer besmet hij was. 
 

 Een vergelijkbare passie zie je (meestal in een 
iets kalmere uitingsvorm) bij veel GV-ers terug. 
Dat inspireert en dat maakt dat je als vrijwilliger 
graag wat extra wil bijdragen.  
 

 
De band met de geestelijk 

verzorgers 
De meeste 

justitiepredikanten en -
pastores zijn blij met 
geïnspireerde 
vrijwilligers en zien de 
meerwaarde van hun 
bijdrage in.  
 
Niet vreemd, want 

vrijwilligers voeren 
allerlei taken uit: ze 

schenken koffie, geven de 
Alpha-cursus, organiseren 

voorleesprojecten en creatieve 
bijeenkomsten, dragen (muzikaal) bij 

aan de kerkdienst en bezoeken gedetineerden.  
In één bijzonder geval ruimden ze zelfs het huis 
leeg van een gedetineerde die daar niet meer  
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voor kon terugvallen op vrienden en familie.   
Onze vrijwilligers zijn veelal gedreven door 
Mattheus 25:“Ik zat gevangen en jullie kwamen 
naar mij toe”, maar doen dit werk in de eerste 
plaats om zorg te verlenen, niet om zieltjes te 
winnen. 
 
Mijn ervaring is dat er snel een band ontstaat 
tussen de GV-ers en de vrijwilligers. Dat maakt 
weer dat een GV-er soms op onverwachte wijze 
contact krijgt met kerkelijke gemeenten rond de 
inrichting. Bijvoorbeeld doordat een vrijwilliger 
de GV-er vraagt om in een lokale kerkdienst te 
komen preken, iets wat steevast veel indruk 
maakt.  
Een gevolg daarvan is dat die lokale kerk veel 
meer betrokken raakt en bereid is meer bij te 
dragen in woord en daad, of zelfs gaat overwegen 
Kerk met Stip te worden. Wat enorm kan 
bijdragen aan nazorg aan de gedetineerde na de 
detentie.  
 
 
Hulp bij (na)zorg 
Mijn ondervinding is dat de GV-er die zijn gezicht 
laat zien in een lokale gemeente of parochie 
daarna makkelijker kan aankloppen voor een 
extra bijdrage of hulp bij een nazorgtraject. Dat is 
prettig, want niet elke hulpvraag kan immers snel 
via overheidswege of via (overigens geweldige) 
meer landelijk werkende organisaties als Exodus 
en Gevangeniszorg geregeld worden. Lokale 
kerken kunnen snel en flexibel inspringen.  
 
 

 
 
 
Denk hierbij aan kleding die nodig is, geld voor 
een ID-kaart, ondergoed, een busabonnement, 

vervoer van familieleden, schoenen met maat 48, 
een gesprekspartner die Grieks spreekt, het 
leveren van een gebedenboekje of een 
kerstpakket voor gedetineerden. Op deze manier 
kunnen vrijwilligers en GV-ers veel voor elkaar 
maar vooral voor gedetineerden betekenen. Zo 
kan er heel praktisch (na)zorg gegeven worden 
die op andere wijze vaak niet snel te organiseren 
valt.  
 
 

 
 Een ander voordeel van een goeie 

samenwerking met de GV is dat er een 
“warme overdracht” naar een kerkelijke 
gemeente kan plaatsvinden zodra een 
gedetineerde vrijkomt. 

 

 

 
 
Zo kunnen kerken ex-gedetineerden verder 
ondersteunen om niet weer de oude leefwijze op 
te pakken en verdere nazorg verlenen.  
Binnen onze stichting is vooral de samenwerking 
met de Silokerk in Utrecht hier een goed 
voorbeeld van.  
 
Door de jarenlange inzet van deze kerk onder 
leiding van Ds. Regien Smit en Ds. Arjan 
Noordhoek kunnen ex-gedetineerden hier onder 
andere terecht om samen met vrijwilligers een 
maaltijd te delen of een Bijbelstudie te doen. Veel 
ex-gedetineerden komen hier samen om elkaar 
en zichzelf soms jaren te ondersteunen in het 
volhouden van hun nieuwe levenskeuzes. Nazorg 
in optima forma. 
 
 
Verbeterpunt 
Zorg en nazorg is financieel een kostbare zaak en 
niet alle kerken zijn even draagkrachtig. Daarom 
is het fijn dat er subsidie beschikbaar is.  
 
Helaas merken wij dat het ministerie van Justitie 
en Veiligheid vooral subsidie beschikbaar stelt 
voor activiteiten aan gedetineerden die korter 
dan zes maanden vrij zijn. Wil je langer dan zes 
maanden nazorg vanuit één organisatie bieden, 
dan moet je via de gemeentelijke loketten gelden 
zien te bemachtigen.  
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Het zou fijn zijn als het ministerie het belang zou 
inzien van trajecten die starten binnen een 
inrichting en daarbuiten voortgezet worden. Hoe 
goed zou het zijn om gedetineerde langer dan zes 
maanden te kunnen begeleiden.  
 
 

 
 In een meeting vorig jaar met 

vrijwilligersorganisaties gaf de 
hoofddirecteur van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen Gerard Bakker aan dat het 
ministerie feitelijk helemaal niet zonder 
vrijwilligers kan. 

 

 

 
 
Als dat echt zo is, zou er meer aandacht en geld 
mogen komen om de nazorg via deze organisaties 
te ondersteunen. 
 
 
Hoever kan nazorg gaan? 
Een ander aandachtspunt bij het verlenen van 
nazorg is dat binnen de huidige regels vrijwilligers 
en gedetineerden geen contact meer mogen 
hebben zodra gedetineerden op vrije voeten zijn.  
 
 

 
 
 
Dit is mijns inziens een gemiste kans als het gaat 
om nazorg verlenen. Vaak is er tijdens de 
detentie een goede klik en een vertrouwensband 
ontstaan tussen een vrijwilliger en een 
gedetineerde.  
Hoe vaak horen we een gedetineerde niet 
zeggen:"Ik ga het nu geheel anders doen!"  

Hoe graag zou je dan die persoon ook buiten de 
muren willen ondersteunen en willen 
voortbouwen op het onderlinge vertrouwen dat 
er is ontstaan?  
Ja, er kan het gevaar zijn dat er misbruik wordt  
gemaakt van de goede relatie die gedurende 
detentie is opgebouwd. Toch durf ik te stellen dat 
er na overleg met, en onder toezicht van de GV 
(die een goed beeld dient te hebben van de 
vrijwilliger in actie) meer mogelijk zou moeten 
zijn op dit gebied. 
 
Van dichtbij maakte ik mee dat een stabiele, 
ervaren en betrouwbare vrijwilliger die uit 
naastenliefde buiten de gevangenismuren toch 
meer deed voor een gedetineerde, om hem na 
vrijlating te helpen de goede keuzes die hij in de 
inrichting had gemaakt voort te zetten, direct de 
toegang van de betreffende penitentiaire 
inrichting werd ontzegd. Een andere vrijwilliger, 
met een lange staat van dienst, die een 
gedetineerde te hartelijk begroette, werd gemeld 
dat ze niet meer naar binnen mocht. Die situaties 
kende geen winnaars.  
 
 

 
 Het verdriet bij de vrijwilligers was groot 

en de nazorg vanuit justitie voor de 
gedetineerde en vrijwilligers was nihil. 

 

 

 
 
Natuurlijk, regels zijn regels, maar wellicht is het 
goed om er over na te denken of dat anders kan. 
 
 
Conclusie 
Ondanks de genoemde verbeterpunten voert een 
positief beeld bij mij zeker de boventoon als het 
gaat om nazorg en vrijwilligers. GV-ers zijn 
verantwoordelijk voor vrijwilligers zodra ze 
binnen de muren werken. En dat we dan helaas 
ook te maken hebben met regels die maken dat 
er verschil is tussen binnen- en buitenwerk, ja dat 
frustreert. Wellicht kan het ooit anders.  
Echter in de meer dan tien jaar dat ik meeloop 
heb ik steeds gezien dat GV-ers in veel gevallen 
niet alleen aan zorg, maar ook aan nazorg doen.  
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Dat blijkt ook uit de opkomst van de GV bij de 
toerustingsavonden die onze stichting voor de 
vrijwilligers organiseert.  
 
 

 
 Ondanks de werkdruk zijn GV-ers hier 

steeds aanwezig. 
 

 

 
 
Ze werken zelfs actief mee aan de organisatie 
ervan. Zorg beperkt zich niet tot een 
intakegesprek en succes ermee.  

Ook op ad hoc-basis voorzien GV-ers vrijwilligers 
waar nodig van raad hoe ze in de inrichting 
optimaal kunnen functioneren.  
Ook al moeten ze de ongeschreven regels van de 
inrichting wel tien keer per jaar uitleggen, ze 
doen het. Het is geweldig om te constateren dat 
dit respect en professionalisme naar vrijwilligers 
zo sterk aanwezig is.  
 
Dat maakt dat de besmettingsgraad van het 
meeleef-virus gelukkig op niveau blijft en ook 
lokale kerken besmet raken die daardoor de GV 
van harte kunnen en willen ondersteunen bij zorg 
en nazorg. 

 
 
 
 
 
Bert Boer is voorzitter Stichting Kerken en Gevangenen 
https://www.kerkenengevangenen.nl/  
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Binnen de Wonne heeft 

elke tijdelijke bewoner 

een contactpersoon om 

dagelijkse dingen te 

bespreken. 

 

THEMA 
Opvang van ex-gedetineerden in De Wonne 
door Ludger Schüling 
 
 

In Almelo ben ik lid van Woongemeenschap De Wonne.  
 
Wij zijn op dit moment met drie mensen die samen een 
oecumenisch-christelijke woongemeenschap vormen (= de 
kerngroep). 
 
In ons huis, een voormalig klooster, vangen wij tijdelijk mensen op 
die op dat moment een onderdak nodig hebben. 
 De kerngroepsleden zijn de leden van een vereniging die het 
gebouw huurt.  

 

 
 

 
 
 
Woongemeenschap 
Wij hebben ruimte voor negen tijdelijke 
huisgenoten. Samen zijn wij één huishouden: wij 
eten samen, houden samen het huis op orde en 
iedereen betaalt van het eigen inkomen naar 
draagkracht een gedeelte af aan de Wonne. Er is 
dagelijks een ochtend- en avondgebed, 
waaraan de tijdelijke huisgenoten in 
de regel niet deelnemen.  
 
Een tijdelijke bewoner heeft 
op de eerste verdieping 
een eigen kleine 
slaapkamer. Op de 
begane grond zijn een 
aantal 
gemeenschappelijke 
ruimtes. Op de tweede 
verdieping hebben de 
kerngroepsleden een iets 
grotere woon-slaapkamer.  
 
In Twente zijn er in Enschede en 
in Glanerbrug soortgelijke 
woongemeenschappen met de naam De 
Wonne. 
 

Mensen opvangen 
De redenen waarom mensen dakloos dreigen te 
worden en opvang nodig hebben zijn zeer divers. 
Wij richten ons niet op één specifieke doelgroep. 
Wij nemen bijvoorbeeld mensen op die vanwege 
een relatiebreuk het huis uit moesten en geen 

alternatief hebben; mensen die vanwege 
huurachterstand het huis uitgezet 

zijn; asielzoekers die uit het AZC 
zijn gezet omdat een 

asielprocedure is afgelopen; 
en ook mensen die uit een 

Penitentiaire Inrichting 
vrij komen en buiten 
geen woonplek meer 
hebben. 
Potentiële bewoners 
moeten door een 

hulpverlenende instantie 
worden aangemeld, of als 

die nog niet in beeld is door 
een wijkcoach.  

 
Dan volgt er een intake met twee 

van de kerngroepsleden. Daarna beslist de 
kerngroep over opname. Contra-indicaties  
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hierbij zijn verslaving en zware psychiatrische 
problematiek. Dat kunnen wij niet aan. Dat 
ontregelt de gemeenschap, zo zijn de ervaringen 
van het begin. 
Tijdelijke bewoners moeten terwijl ze bij ons 
wonen een externe professionele of anders 
gekwalificeerde begeleider hebben. De kerngroep 
is dat niet. Ten eerste hebben wij geen opleiding 
als hulpverlener. En ten tweede willen wij ook 
huisgenoten zijn, en niet in de positie van 
hulpverlener of begeleider tegenover de tijdelijke 
bewoners staan. De externe begeleider heeft ook 
zorg voor de uitstroom: dat er gewerkt wordt aan 
een vervolg-woonplek. Binnen de Wonne heeft 
elke tijdelijke bewoner een contactpersoon om 
dagelijkse dingen te bespreken. Zo nodig 
onderhoudt die ook contact met de externe 
begeleiding. 
 
 
Ex-gedetineerden 
Onder de tijdelijke bewoners zijn ook ex-
gedetineerden. Het kan gaan om mensen in 
voorarrest, die op een bepaald moment 
geschorst worden. Het kan ook gaan om mensen 
die aan het eind van hun straf zijn. En het kan ook 
gaan om mensen die in de laatste detentiefase 
zitten en met enkelband bij ons komen, of die 
eerst een weekend-adres nodig hebben en later 
de hele week in de Wonne komen wonen. 
 
De aanmeldende instantie is vaak binnen de PI de 
casemanager of de Geestelijk Verzorger (tot nu 
toe altijd de pastor). Soms ook de reclassering. De 
intake is dan in de regel in de PI. Als dat vanwege 
de afstand niet mogelijk was, is de intake ook een 
enkele keer via de telefoon gebeurd.  
 
 

 
 In alle andere situaties doen we de 

intake in de Wonne, zodat de kandidaat-
bewoner ook het huis ziet en zich een 
concreter beeld kan vormen van wat het 
inhoudt, in de Wonne tijdelijk te wonen. 

 

 

 
 
De externe begeleidende instantie is bij ex-
gedetineerden vaak de reclassering. Vaak ook – 

soms samen met de reclassering – de regionale 
nazorggroep NExT (=Nazorg Ex-gedetineerden 
Twente). Ze heeft vanuit het verleden een eigen 
naam, maar is onderdeel van Exodus.  
 
Soms is er ook een gespecialiseerde begeleidende 
instantie vanwege specifieke problematiek van de 
ex-gedetineerde. Zolang ik zelf nog in een PI 
werkte, ben ik in de Wonne nooit contactpersoon 
geweest van een ex-gedetineerde, zo was met 
DGV afgesproken. 
 
 
Ervaringen met ex-gedetineerden in de Wonne 
Wij zijn – anders dan bijv. een Exodushuis – geen 
opvang uitsluitend voor ex-gedetineerden. Ik vind 
dat één van de sterke punten van onze 
gemeenschap.  
 
 

 
 
 
We hebben niet altijd een ex-gedetineerde in 
huis, en nooit komen meer dan twee van de 
negen tijdelijke bewoners uit een PI. Dat 
betekent dat zij uit de sfeer van detentie zijn, en 
dat zij in huis ook niet steeds als ex-gedetineerde 
worden bejegend.  
 
De andere tijdelijke bewoners weten in het begin 
niet eens altijd dat een nieuwe bewoner uit de 
gevangenis komt. Het is aan die bewoner om daar 
wel of niet open over te zijn. En het doet mensen 
goed, om niet steeds als ex-gedetineerde te 
worden gezien.  
 
De buitenwereld, de straat en de buurt, weten 
niet dat er bij de Wonne een ex-gedetineerde in- 
en uitloopt. Wij hebben ooit meegemaakt dat 
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een tijdelijke bewoner hevig schrok toen die 
vernam dat hij al een tijd met een ‘boef’ in één 
huis woonde. Maar daarover doorpratend ook tot 
het besef kwam dat die ‘boef’ blijkbaar niet 
anders was dan de andere bewoners ook, en dat 
hij nu niet opeens bang voor hem hoefde te 
worden. 
 
 

 
 Ons doel is om voor alle bewoners in een 

huiselijke omgeving een veilige sfeer te 
scheppen, waar een mens er mag zijn en 
gewaardeerd wordt om wie hij of zij is. 

 

 

 
 
Wij stellen geen hoge doelen of eisen waar 
bewoners aan moeten voldoen (behalve het naar 
vermogen bijdragen aan het leven in de 
woongemeenschap). Dat schept ruimte en rust.  
Ex-gedetineerden hebben vaak sterk de neiging 
om zich te verdedigen en te willen bewijzen dat 
zij toch goede mensen zijn. In de Wonne is dat 
een uitgangspunt. We gaan altijd uit van goede 
intenties. Dat maakt dat de bewoners zich 
aanvaard voelen. En juist daardoor, door die 
bevestiging, wordt ook bevorderd dat het goede 
in mensen naar boven komt.  
 
Dit betekent natuurlijk niet dat alles goed gaat.  
Het vertrouwen van mensen is soms zo zwaar 
beschadigd, dat zij zich ook zo gedragen dat ze  

niet te vertrouwen zijn. 
Zo proberen mensen ook bij ons om onder hun 
financiële verplichtingen aan de Wonne uit te 
komen. En het is ook gebeurd dat een ex-
gedetineerde door de politie werd opgehaald 
vanwege verdenking van een nieuw strafbaar feit.  
 
Maar anders dan bij bijvoorbeeld de reclassering 
is ons eerste doel ook niet dat iemand geen 
crimineel gedrag meer vertoont (al is dat mooi 
meegenomen). Het gaat er veel meer om dat 
iemand in een gemeenschap ervaart dat hij er 
mag zijn, dat hij aanvaard wordt. 
Zo proberen wij om meer door ons concrete 
leven dan door woorden de Eeuwige present te 
stellen, bij Wie elk schepsel, elk mensenkind, er 
mag zijn. 
 
En ons gebed in de huiskapel en ons gesprek met 
elkaar geven ons de kracht om dat ook bij 
tegenslag vol te houden. 
 
 
Oproep 
Tot slot: vanwege leeftijd en gezondheid van 
kerngroepsleden zijn wij nu met z’n drieën in 
plaats van vijf ( wat ideaal zou zijn).  
 
 

 
 Wij zijn dus op zoek naar één of twee 

nieuwe kerngroepsleden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ludger Schüling 
tot mei 2021 R.-k. justitiepastor in PI Almelo 
 
 
 
 
Woongemeenschap De Wonne Almelo: 
info@dewonnealmelo.nl 
0546-456436 
www.dewonnealmelo.nl   

mailto:info@dewonnealmelo.nl
http://www.dewonnealmelo.nl/
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Dankzij de mensen die 

daar werken op de 

boerderij, maar ook door 

de mensen in het dorp 

voelde ik me steeds meer 

thuis. 

THEMA 
Over Terwille - een drieluik 
door Paulus, Don Thompson en medewerkers 

 
Deel 1 
Mijn ervaring op de Spetsehoeve van Terwille Verslavingszorg 
door Paulus 
 

 

Ik heb als ex-verslaafde die ook een lang strafblad heeft, al in veel 
verschillende klinieken gezeten. Gedwongen, omdat Justitie dat wou 
en het mij oplegde.  
Maar de laatste drie jaar meldde ik mezelf vrijwillig aan voor opname 
en kwam ik via de reclassering terecht in de provincie Groningen , 
gemeente Westerwolde, in een klein dorp ‘Veelerveen’ waar een 
boerderij staat, ‘de Spetsehoeve’. 

 

 
 

 
 
 
Over mezelf 
Na mijn intake, in de derde week van maart, 
begon voor mij een periode waarin ik heel veel 
winst behaalde en heel veel over mezelf te weten 
kwam. Onopgeloste vragen kregen hun antwoord 
en ik deed wat ik heel lang niet kon: ik leerde 
mensen weer te vertrouwen.  
 
De meeste mensen die 
‘opgenomen’ worden op de 
Spetsehoeve hebben 
problemen met een of 
meerdere (verslavende) 
middelen en vaak ook 
een justitiële titel. In 
negen van de tien 
gevallen is de plaatsing 
via justitie/reclassering.  
 
 
Vaste begeleider 
Je krijgt een vaste begeleider 
met wie je al je zaken doorneemt 
en alles op papier zet en samen een 
plan maakt waar je begint. Wil je 
bijvoorbeeld schuldhulp, wil je dat men 

bemiddelt voor jou met je familie, welke 
dagbesteding wil je. ‘Eigen regie’ is het motto op 
de Spetsehoeve, alles hangt eigenlijk af van hoe 
ver en hoeveel jij wilt, jij mag zelf bepalen wat je 
wilt. Ik wist al wat ik wilde, alleen nog niet hoe ik 
dat moest realiseren en hoelang het ging duren.  

 
 

Flink wat vooroordelen 
Ik kwam op de boerderij met 

flink wat vooroordelen, 
gedachten die elke 

verslaafde wel eens heeft, 
zoals: ik ben maar een 
nummer! Ik ben hier 
omdat ze geld voor me 
ontvangen! Ik ben toch 
maar een verslaafde met 

een strafblad, wie 
vertrouwt mij nou?  

 
Maar langzaamaan moest ik 

alle vooroordelen toch 
terugnemen en werd ik wat ik al heel 

lang niet meer was geweest: gewoon een 
mens. Dankzij de mensen die daar werken op de 
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boerderij, maar ook door de mensen in het dorp 
voelde ik me steeds meer thuis en ging het steeds 
beter met mij.  
 
 
Mijn geloof 
Ik heb daar achttien maanden gewoond en heb 
GOD daar weer gevonden, mijn geloof werd weer 
ontwaakt en mijn vertrouwen in mensen 
hersteld. Juist omdat ‘Terwille’ op een christelijke 
basis werkt en het geloof in het programma 
geïntegreerd is, kunnen mensen op hun geloof 
terugvallen. Als ze dat willen, natuurlijk.  
 
 
Dagindeling 
De ochtenden van 9.00 uur tot 11.30 uur wordt 
er gewerkt met het Minnesota – Twaalf Stappen - 
programma om inzicht te krijgen in je verslaving. 
Maar belangrijker is het gedrag wat bij verslaving 
hoort, want je kan wel ‘clean’ zijn en niet 
gebruiken, maar als je het gedrag wat bij 
verslaving hoort niet verandert dan kom je niet 
verder.  
 
 

 
 Na gebed ga je samen in gesprek over 

alles, geleid door een begeleider, en leer 
je praten over je verslaving. 

 

 

 
 
Soms zijn er opdrachten met vragen die je later 
samen doorneemt. Voor mij bleek dit gedeelte 
een manier om te leren deel te zijn van de groep 
en elkaar beter te leren kennen.  
Om 12.00 uur eten we gezamenlijk en om 13.00 
uur is er werk tot 16.00 uur waar je van alles op 
en rond de boerderij doet: de dierenverblijven 
verschonen, voer en water geven, al het groen 
onderhouden.  
 
 
Fasen 
Je bouwt in vier fasen je vrijheden langzaam op. 
Vier fasen van elk zes weken, waarvan de eerste 
zes weken geen vrijheden kennen, dus alles wat 
je doet gebeurt onder begeleiding van iemand. In 
de tweede fase mag je bezoek ontvangen en als 

je iets wilt moet je er een plan voor opstellen. In 
de derde fase mag je naar buiten op 
weekendverlof en buiten werken. In de vierde 
fase ben je vrij en zal je een vaste dagbesteding 
moeten vinden.  
 
 
Meest waardevolle momenten 
Zes maanden had ik doorlopen waarna ik 
begeleid ging wonen op dezelfde plek aan de 
zijkant van de boerderij waar ik twaalf maanden 
heb gewoond. Mijn verblijf op het begeleid 
wonen waren mijn meest waardevolle 
momenten. Ik werkte de hele dag buiten en het 
ging heel goed met mij. Ik had vaste 
contactmomenten met mijn begeleider en mijn 
reclasseringsambtenaar. Ik had in jaren niet 
zoveel winst behaald als deze achttien maanden 
waarin ik op de Spetsehoeve heb gewoond. En 
Waarom?  
 
 
Deel van een gemeenschap 
Ik voelde dat ik veilig zat en ik voelde dat ik deel 
was van een kleine gemeenschap en van daaruit 
weer deel uitmaakte van de samenleving. Ik 
voelde dat DE HEER aanwezig was en zag dat HIJ 
zich liet zien in de mensen die daar werken.  
 
 
Oude straf 
Ik kreeg uiteindelijk slecht nieuws, ik had nog een 
oude straf die ik moest uitzitten. Op dit moment 
zit ik in de laatste fase van mijn detentie ergens in 
Nederland.  
Mijn laatste maand op de boerderij, wetende dat 
ik de cel in moest, zijn hierdoor nog specialer 
geworden voor mij. Alles wat ik in woorden vertel 
zag ik in daden terug. Ik heb mezelf weer ontdekt 
op de Spetsehoeve, de ‘mezelf’ die ik was voor 
alle trauma’s en de verslaving. Mijn wantrouwen 
veranderde in vertrouwen. Ik ben me weer mens 
gaan voelen en niet meer verslaafde of een 
crimineel.  
 
 
Speciale plek 
Op deze plek voelde ik me dichtbij DE HEER, 
veilig, geaccepteerd en vertrouwd. Juist omdat ik 
dat ervaarde kon ik dat ook tonen naar anderen. 
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Ik liet mensen weer toe en leerde mensen weer 
vertrouwen en accepteren als mens. De 
Spetsehoeve is voor mij een speciale plek met 
bijzondere mensen die personen als ik helpen. Je 
vindt er een plek waar jij zelf mag invullen wat jij 
met die tijd en die plek doet.  

En juist omdat ik de ruimte- en de tijd kreeg om 
mezelf te zijn heb ik mijn oude ‘ik’ gevonden van 
voor de pijn, trauma’s en verslavingen. In de 
mensen die daar werken zie ik ‘DE HEER’ aan het 
werk en door deze mensen zie ik GOD aan het 
werk. 

 
 
Juni 2021 
Paulus (echte naam bij de redactie bekend) 
 
 
 

Deel 2 

Terwille Verslavingszorg 
 
Terwille heeft een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken 
hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. 
Binnen en buiten de penitentiaire inrichtingen (PI) bieden wij diverse 
programma’s en begeleiding.  
 
Ook hebben we voorzieningen voor beschermd wonen, zoals de Spetse 
Hoeve en groepswonen. De zorg van Terwille kenmerkt zich door een 
persoonlijke aanpak en vasthoudendheid.  
 
 
 
Onze identiteit 
Onze medewerkers werken vanuit een christelijke 
levensovertuiging. Onze identiteit komt naar 
voren in de manier waarop we mensen willen 
benaderen: gelijkwaardig, zonder vooroordeel, 
vanuit liefde en respect. Wij geloven dat mensen 
bestemd zijn om vrij te zijn! 
 
Spetse Hoeve 
De Spetse Hoeve staat in de mooie omgeving van 
Oost-Groningen. De voormalige boerderij biedt 
ruimte voor het verblijf van 15 mannen. Er is veel 
rust en ruimte. Iedereen heeft een eigen 
slaapkamer, maar de woonkamer, badkamer en 
keuken worden gedeeld. Daarnaast is er een 
groot buitenterrein met verschillende dieren, een 
werkplaats, een tuin en kassen. De Spetse Hoeve 
heeft een landwinkel met eigen producten van 
het land en handgemaakte houten meubels uit de 
eigen werkplaats. Verder is er op het terrein een 
fitnessruimte en er zijn mountainbikes 
beschikbaar om de mountainbike-routes in de 
omgeving te verkennen.  

Het behandeltraject duurt minimaal 6 maanden. 
Tijdens dit traject werken de mannen aan de 
punten waar voor hen winst te behalen valt. Ze 
kunnen behandelingen volgen zoals een 12-
stappenprogramma (Minnesotabehandeling) teru
gvalpreventie en cognitieve gedragstherapie.  
Ze kunnen veel buiten in de natuur zijn. 
Ook paardencoaching en running 
therapie kunnen deel uitmaken van het werken 
aan een nieuwe toekomst. 
 
Elke bewoner stelt samen met Terwille een 
zorgplan op. Dit is een persoonlijk plan van 
aanpak, waarbij er wordt uitgegaan van de 
persoonlijke situatie en wensen. In het plan werk 
we toe naar een vrij leven waarin gezonde keuzes 
gemaakt kunnen worden.  
Tijdens het verblijf op de Spetse Hoeve kunnen 
de mannen ook alvast nadenken over een 
vervolg. Binnen Terwille zijn er een aantal 
geschikte doorstroomwoningen. Hier kunnen ze 
onder begeleiding verder werken aan hun 
zelfstandigheid.  

https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-justitie/zorgaanbod-justitie/de-spetse-hoeve/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-justitie/zorgaanbod-justitie/de-spetse-hoeve/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-justitie/zorgaanbod-justitie/minnesota-in-de-pi/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-justitie/zorgaanbod-justitie/minnesota-in-de-pi/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/dagbehandeling/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/dagbehandeling/
https://www.terwille.nl/over-terwille/persoonlijke-verhalen/paardencoaching-spetse-hoeve/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/running-therapy/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/running-therapy/
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Deel 3 
Don Thompson, woonbegeleider van Paulus 
 
 
Paulus maakte gelijk indruk op mij. Hij vroeg naar mijn ervaringen 
als zendeling en we hebben veel over het geloof en Jezus gesproken. 
Bij elk gesprek vroeg hij of we ook samen konden bidden.  
 
In mijn werk op de Spetse Hoeve zoek ik naar mannen die meer over 
het verhaal van Jezus willen weten of in zich er verder in willen 
verdiepen. Mijn zorg voor de deelnemers gaat uit naar het belang 
van “zingeving” en specifiek: dat ze God nodig hebben in hun leven 
om de verslaving te overwinnen en hun verwondingen te helen.  
Paulus wou altijd hierover spreken en we konden het goed met 
elkaar vinden. Hij is een oprechte volgeling van Jezus en houdt zich 
vast aan Hem. Ons werk op de Spetse Hoeve is niet een 9 tot 5 baan, 
maar is een investering in mensenlevens. Het mooiste werk dat er is.  
 
Wekelijks geven we aandacht aan de Bijbel of zorgen we voor een 
moment van gebed/bezinning. Wanneer het verlangen er is, nemen 
collega’s cliënten mee naar de kerk, of cursussen – vaak in hun eigen 
vrije tijd. Hierin zien we goed onze christelijke identiteit naar voren 
komen. Het omzien naar een ander, waar de maatschappij niet naar 
omziet. Door Paulus zijn verhaal ben ik ontroerd en dankbaar dat 
God hem op ons pad heeft gebracht. Hij is een pracht mens en 
kostbaar in Gods ogen.  

 

 

 

 
 
Nazorg terugvalpreventie 
Het voorkomen van terugval en het leren 
herkennen van risicosituaties is belangrijk.  
Deze kunnen voor ieder mens anders zijn. De 
kennis die iemand heeft over zichzelf en zijn 
situatie heeft is van grote waarde voor blijvend 
herstel.  
Wie van tevoren heeft bedacht wat hij moet doen 
bij terugval, heeft een grotere kans om niet 
helemaal terug te vallen in zijn oude gedrag en 
zijn gezonde keuzes snel weer op te pakken. 
We geven mensen niet op en geloven in nieuwe 
kansen. In onze vasthoudendheid gaan we niet 
één mijl, maar ook een tweede, een derde en 
zelfs een honderdste mijl met deze mannen op 
weg. 

We geloven dat ieder mensenleven waardevol is 
en dat mensen door God bedoeld zijn om in 
vrijheid te leven, los van verslaving. Hopeloze 
gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor 
iedereen herstel mogelijk is. 
 

www.terwille.nl 
 
Voor een deel van onze zorg krijgen we geen 
overheidssteun en zijn we afhankelijk van giften. 
Elke bijdrage is zeer welkom!  
 
Terwille is in bezit van een ANBI-verklaring. Dit 
betekent dat giften aan Stichting Terwille 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. (KvK-
nummer: 02064565; RSIN: 807624998)  

 
 
Wilt u ons steunen?  
Dit kan rechtstreeks via het rekeningnummer NL78 INGB 06 50 58 79 95 t.n.v. Terwille.  

http://www.terwille.nl/
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COLUMN 
 

Contactsporten verboden 
door Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis 

 

 
 
heeft Corona ook veel creativiteit losgemaakt.  
Geestelijk verzorgers bedachten allerlei manieren  
om tóch aanwezig te zijn ondanks al die beperkingen.  
Ook de inrichtingen deden haar best om gedetineerden tegemoet te komen,  
bijvoorbeeld door het aanbieden van een filmkanaal en extra skype.  
 
Het is best een opgave om te denken in mogelijkheden  
en dat valt niet altijd mee met steeds veranderende regels.  
Soms lijkt het wel alsof Corona het denken vertroebeld heeft.  
Ik kom de laatste tijd op een speciale afdeling  
waar ik een man spreek die daar in bewaring is gesteld.  
Al een behoorlijk lange tijd ziet hij alleen eens per week zijn ‘maatje’ achter glas,  
spreekt hij met mij en heeft hij af en toe contact met psychologen,  
psychiaters en maatschappelijk werkers in het kader van het onderzoek.  
Hij zit heel wat uren op cel.  
Een hard gelag als je gewend was om lekker buiten te sporten en in vrijheid te leven.  
Het gaat slecht met hem, z’n kleren hangen losjes om z’n lijf: hij is flink afgevallen.  
Gefrustreerd is hij ook, nee, hij is zeker geen gemakkelijke bajesklant.  
 
Ik probeer mijn best te doen om te zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen die er zijn.  
“Wat zou jou kunnen helpen om de tijd hier beter door te komen?” vraag ik hem.  
“Niet dat ik kan garanderen dat ik echt iets voor je kan doen, maar misschien kan je toch iets bedenken?” 
Na wat gemurmel dat het tóch allemaal geen zin heeft,  
en dat het allemaal zo krom is hoe er met de regels wordt omgegaan,  
komt hij tot mijn verrassing met een voorstel:  
“Als ze me nou een basketbal zouden geven,  
dan zou ik tijdens het luchten in mijn eentje in de luchtkooi in ieder geval nog íets kunnen doen.”  
Wat een geweldig idee denk ik, dát zou toch gemakkelijk te realiseren moeten zijn!  
 
Vol goede moed loop ik na ons gesprek naar de bewaarderspost  
waar bewaarders gezellig koffie zitten te drinken.  
Ze zijn allemaal even vriendelijk en de sfeer is goed.  
Vol goede moed vertel ik hen van het idee:  
een basketbal voor deze meneer, kan dat geregeld worden?  
 
Verbazing alom, maar Saskia, natuurlijk kan dat niet! 
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Ik vraag me af wat het punt is.  
Oké, dit is niet zomaar een afdeling, maar wat is er zo gevaarlijk aan een basketbal?  
Meneer lucht in z’n eentje, heeft verder geen connecties met andere gedetineerden op de afdeling,  
is er psychisch erg slecht aan toe, dus: wat is het probleem?  
Maar SASKIA: basketbal is een contáctsport!  
 
Mijn mondkapje viel bijna van mijn gezicht van verbazing.  
Niet dat ik het hén kan kwalijk nemen,  
zij moeten zich natuurlijk aan de regels houden die van boven zijn opgelegd in verband met Corona. 
Natuurlijk laat ik het er niet bij zitten. Ik zoek het hogerop, beloftes worden gedaan,  
maar tot op de dag van vandaag is er nog niks geregeld.  
Ik probeer het toch voor elkaar te krijgen, 
maar de gedetineerde in kwestie wil het inmiddels niet eens meer.  
Zijn frustratie is overgegaan in gelatenheid.  
Hij heeft zich overgegeven aan ‘het systeem’ wat ongenadig hard kan zijn  
en niet meebuigt in individuele gevallen.  
Ik bemerk ook een moeheid bij mezelf,  
ik heb geen zin om wéér te beginnen over de inconsequenties in het beleid.  
 
Na één van mijn bezoeken aan deze man loop ik naar huis  
en kom ik over de luchtplaats van een andere afdeling.  
Een man met een overal aan en een dikke glimlach op z’n gezicht  
staat driftig de grond náást de luchtkooi om te spitten. Enigszins raak ik met hem aan de praat.  
Trots laat hij mij zijn zadenverzameling zien.  
“Ik wil later ecoboer worden, en ik begin hier alvast met een klein paradijs”, vertrouwd hij mij toe.  
“Let maar op, over een paar maanden ziet het er hier heel anders uit!”  
Ik sputter nog wat over arme (vervuilde) grond,  
maar hij is vol geloof en vertrouwen dat er wat moois uit gaat komen.  
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Harry zat tweemaal vast 

voor moord en Bram stal 

voor de zóveelste keer 

een zakje snoep. 

CULTUUR 
Buiten de muren 
door Theunis Veenstra 
 
 

Een podcast over kansen krijgen, kansen benutten en de vraag 
wanneer je echt vrij bent. 
 

  

 
  

 
 
 
Harry en Bram 
Ruim een jaar geleden kwam de film ‘1917’ uit, 
waarin twee jonge Britse soldaten worden 
gevolgd op een bijna onmogelijk geachte 
reddingsmissie door niemandsland en vijandelijke 
linies in Noord-Frankrijk.  
De recensies loofden met name het 
camerawerk dat er voor zorgt 
dat ik als kijker in de bioscoop 
van Meppel als het ware 
zelf mee kruip door de 
loopgraven.  
 
Een dergelijke ervaring 
krijg ik ook bij het 
beluisteren van de 
podcast ‘Buiten de 
Muren’ van Marjolein 
Knol. Deze 
programmamaakster is geen 
onbekende in justitieland. Zo 
maakt zij onder de titel ‘Binnen de 
muren’ in 2019 voor RTV Drenthe een 
veel geprezen zevendelige podcast over het wel 
en wee binnen de gevangenismuren van PI 
Veenhuizen.  

Groot vertrouwen gegeven 
Het krediet dat zij hier mee opbouwt betaalt zich 
uit in een –met groot vertrouwen gegeven– 
mandaat om twee gedetineerden na hun 
vrijlating een jaar lang te volgen. Het gaat om 

Harry (hij verbleef in de ZBBI) en Bram (een 
veelpleger, ofwel: ISD'er). Harry zat 

tweemaal vast voor moord en 
Bram stal voor de zóveelste 

keer een zakje snoep. Na, 
respectievelijk, een lange 
gevangenisstraf en een 
ISD-maatregel komen ze 
eindelijk vrij. Deze keer 
zijn ze vastbesloten om 
het allemaal anders te 
gaan doen. 

 
 

Eigen gevoelens 
Wat ik zo knap vind aan deze 

podcast is dat Marjolein mij als 
luisteraar niet alleen meeneemt in de 

gevoelens van Harry en Bram, maar dat ze 
tevens een inkijk geeft in haar eigen emoties.  
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Bijvoorbeeld als Harry haar uitnodigt om met 
hem mee te rijden naar de bezichtiging van een 
huis, hem toegewezen door de woningstichting.  
 
 

 
 De naaste familie van Marjolein vindt het 

maar niks dat zij in de auto stapt bij 
iemand met meerdere levensdelicten op 
zijn naam. 

 

 

 
 
Zij pareert dit met de woorden dat ze binnen de 
muren veel gesprekken heeft gevoerd met Harry 
en dat ze zich daarbij altijd veilig heeft gevoeld. 
Nu ze buiten de muren samen wegrijden 
activeert ze voor eigen zekerheid toch maar even 
de locatievoorziening op haar mobiele telefoon, 
zodat het thuisfront kan volgen waar ze 
heengaat.  
Als Marjolein deze handelingen en gevoelens 
deelt met een PIW-ster van de ZBBI spreekt deze 
de herkenbare woorden ‘wij weten dat jij geen 
gevaar loopt, maar dat weet je alleen als je in 
deze wereld werkt en dagelijks met deze mannen 
optrekt’. 
 
 
Hoorbare zucht 
Hetzelfde inkijkje geeft ze bij Bram die als 
sluitstuk van de ISD-maatregel moet worden 
behandeld in een forensische kliniek. De 
programmamaakster verneemt dat Bram, 
eenmaal buiten de muren, nog diezelfde dag 
besluit om de benen te nemen. Haar hoorbare 
zucht van teleurstelling verlaat de radiospeaker, 
vrijwel meteen gevolgd door het nuchtere 
commentaar van de BAD-medewerker bij het 
vertrek uit de PI: ‘Die zien we binnen drie dagen 
terug’. Het worden iets meer dan drie dagen 
maar dan volgt het bericht van de 
reclasseringsmedewerker dat Bram tijdens de 
dagen van vrijheid hoofdverdachte is geworden 
bij een gewapende overval op een hostel.    
 
 
Perspectief van alle personen 
Zoals gezegd zit het boeiende van deze zesdelige 
serie in het gegeven dat de programmamaakster, 

ondersteund door een staf aan medewerkers van 
NPO Radio 1, er in slaagt om niet alleen Bram en 
Harry, maar ook het perspectief van alle 
personen uit de hulpverlening te laten klinken.  
Het is alsof je met ze meeloopt over de paden van 
de vrijheid welke, in de metafoor van de film 
1917, ook geduid kunnen worden als de 
loopgraven van een maatschappij die niet goed 
raad weet met ex-delinquenten en twee 
hoofdpersonen die ook zelf niet altijd evengoed 
weten hoe ze hun vrijheid toekomstbestendig 
moeten maken.   
 
 

 
 
 
Wonderen van liefde 
Op het moment dat ik deze recensie schrijf is het 
derde deel van totaal zes afleveringen 
uitgekomen. Daarin het bijzondere verhaal van 
Harry hoe hij wat moois krijgt met 
medegedetineerde Karin. Beide zitten vast in een 
inrichting voor mannen en vrouwen. Het is Kerst 
en zowel Harry als Karin bezoeken de kerkdienst. 
Vanuit hun behoefte aan licht in donkere dagen 
nemen ze na afloop, zonder het van elkaar te 
weten, een kaarsje mee uit de kerkzaal. In de 
ogen van de directie is dit diefstal, bestraft met 
ISO-plaatsing.  
 
 

 
 Terwijl Harry vanuit de isoleercel door 

het raampje kijkt doet Karin hetzelfde 
vanuit haar cel aan de overkant en zo 
kruisen hun blikken elkaar voor het 
eerst. 
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Met aanstekers en lichtsignalen seinen ze 
nachtenlang in spiegelschrift hun identiteit en 
almaar groeiende gevoelens naar elkaar over. Een 
kerstviering in de Bajes die leidt tot wonderen 
van liefde. 
 
Eenmaal buiten wacht Karin geduldig op haar 
‘licht in de nacht’. Hoe dit vervolgens afloopt als 
Harry nogmaals voor jaren achter de tralies 

verdwijnt mag je zelf beluisteren op deze 
schitterende podcast.  
 
 
Ga luisteren 
Ik zou zeggen: ga luisteren naar ‘Buiten de 
Muren’. Een productie van NTR, Autres Directions 
en Aldus’ producties voor DOCS en NPO Radio 1. 
Mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. 

 
 
 
 
 
Theunis Veenstra 
justitiepredikant PI Veenhuizen 
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De schoonheid staat ten 

dienste van de relatie die 

de mens kan aangaan 

met God. 

CULTUUR 
Symboliek van de doopkapel 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Woensdag 19 mei 2021 hield Mgr. Dr. Jan Hendriks, 
bisschop van het bisdom Haarlem - Amsterdam, een 
lezing getiteld 'Alles begint bij water, symbolen van de 
doopkapel'.  
In dit artikel geef ik een samenvatting van zijn 
uiteenzettingen. De doopkapel die Mgr. Hendriks 
belichtte, is de doopkapel van de Sint Bavo kathedraal te 
Haarlem. 
 
Voor aanvang van de lezing werd de bisschop 
aangekondigd door mevrouw Atti Noordhof, de 
voorzitter van de vriendenkring van de Sint Bavo. Door 
een schenking van deze vriendenkring zijn de doopvont, 
de decoraties en de verlichting van de doopkapel tot 
stand kunnen komen. 

 

 

 
 
 
Inleiding 
Mgr. Hendriks begon zijn lezing met een 
verwijzing naar het eerste boek van de Bijbel 
waarin staat beschreven dat God gaat ordenen in 
de chaos. Het water wordt gescheiden en 
geordend volgens Gods bedoeling. Zo is 
het ook in het leven van een christen. 
Via het water van de doop wordt 
de dopeling een nieuwe 
schepping (zie Paulus in Rom 
6:3-4). De dopeling maakt 
een doortocht door het 
water en verrijst tot nieuw 
leven.  
Er is dus een verbinding 
tussen schepping en 
doopsel. 
 
 
Onderdeel van het geheel 
Om de doopkapel van de Sint Bavo 
kathedraal goed te leren kennen, 
moet eerst een stukje kerkgeschiedenis van 
het gebouw zelf worden bekeken. De architect is 
Joseph Cuypers, zoon van de beroemde Pierre 

Cuypers, die onder andere het centraal station 
van Amsterdam op zijn naam heeft staan. 
 
De beslissing van de bouw van de Sint Bavo 
kathedraal werd genomen in 1893 door de 

toenmalige bisschop van Haarlem, 
Mgr. Caspar Bottemanne. De 

wapenspreuk van de 
kathedraal is echter niet 

van deze bisschop, maar 
werd gekozen in 1948 
toen de kathedraal tot 
basiliek werd verheven 
en luidt 'sicut sponsa 
ornata', dat betekent 
'getooid als een bruid'. 
 

De wapenspreuk, een 
verwijzing naar Apoc 21-

22, alludeert onder andere 
op het Hooglied, een van de 

boeken uit het Oude Testament. 
Met de spreuk 'getooid als een bruid' 

wordt onder andere de mystieke dialoog tussen 
God en de ziel benadruk. De kerk is bedoeld om 
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deze te faciliteren. De schoonheid staat ten 
dienste van de relatie die de mens kan aangaan 
met God. 
 
 

 
 Het gebouw is een weldaad aan 

symbolen, die door de hele ruimte in 
grote en kleine expressievormen zijn 
weergegeven. Daarmee is de kathedraal 
als het ware één groot catecheseproject 
om ingewijd te worden in het geloof. 

 

 

 
 
Alle symboliek samen zou geformuleerd kunnen 
worden als een oproep om een goed mens te zijn 
en te leven zoals God dat van oorsprong heeft 
bedoeld. Deze oproep en deze symboliek gaan 
door in de doopkapel. 
 
 
Waar het eigenlijk begint 
Eigenlijk is niet het grote gebouw, maar de 
doopkapel het startpunt om de kerk binnen te 
gaan. Meestal komen de kerkgangers binnen via 
de hoofdingang en wordt de doopkapel op weg 
door het gebouw heen ontdekt. Maar het leven 
van de dopeling vangt niet aan in het grote 
gebouw zelf, maar de start vindt deze plaats in de 
sacristie, van waaruit een kleine deur toegang 
geeft tot de doopkapel. De sacristie behoort niet 
tot de liturgische ruimte van de kerk, maar daar 
begint wel de weg om in de kerk opgenomen te 
worden. 
 
Vanuit de sacristie komt de dopeling de 
doopkapel binnen. Daar vindt de doop plaats.  
 
 

 
 Vervolgens komt de dopeling na de doop 

het nieuwe leven binnen: de grote en 
hoge kathedraal, als verwijzing naar al 
het moois dat te vinden is, de hoop die 
gegeven wordt, en de hemel die zich 
over ons uitspant. 

 

 

Om die reden wordt de dopeling in de huidige 
doopliturgie na de doop in de kleine kapel naar 

het altaar van de grote kerk begeleid om daar het 
Onzevader te bidden en de zegen te ontvangen. 
 
Bij het verlaten van de doopkapel loopt de 
dopeling door een deuropening van de doopkapel 
de kerk in, die van boven voorzien is van vijf 
ramen met cirkels.  
 
 

 
 
 
Deze ramen zijn een weergave van de kosmos en 
sluiten aan bij het oriëntalisme dat de Sint Bavo 
kathedraal kenmerkt. 
 
 
Natuurlijke omgeving 
De doopkapel geeft de verbondenheid met de 
aarde weer. De pilasters aan de wanden zijn als 
stammen van de bomen en de bogen aan het 
plafond zijn als takken die een koepel van 
geborgenheid geven. De natuur wordt verder 
verbeeld met blad- en palmmotieven op de 
muren. Ook de sokkel van de doopvont, gemaakt 
door Gijs Frieling, is voorzien van 
plantafbeeldingen, met daar tussen in een fles. 
Deze fles verwijst naar het water dat mensen 
meenemen op reis en dat zij halen in 
bedevaartplaatsen (zoals Lourdes). 
 
 
Symboliek van het water 
In het boek Genesis stroomt er uit Eden een rivier 
die water geeft aan de tuin en die zich splitst in 
vier stromen (zie Gen 2:11-14): Gihon, Pison, 
Tigrus en Eufraat. Deze vier stromen worden ook 
wel gezien als de vier evangeliën die nieuw leven 
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geven. Een voorbeeld hiervan is te zien in de 
kathedraal van Chartres in het noorderportaal. 
De heilige Ambrosius en Augustinus beschrijven 
de vier stromen als de vier kardinale deugen. 
Gihon staat symbool voor de matigheid; Pison 
voor de voorzichtigheid; Tigrus voor de sterkte en 
de Eufraat voor de rechtvaardigheid. 
De paradijsstromen staan ook symbool voor het 
levengevende water, zoals dat onder andere 
beschreven staat in het boek van de profeet 
Ezechiël (47:1-12), waar water in de tempel is en 
de omgeving bevloeit, waardoor weelderige 
vegetatie kan groeien.  
 
 

 
 De dopeling wordt met water gedoopt 

en ontvangt dit nieuw leven. 
 

 

 
 
Van de ene kant vormen de paradijsstromen een 
opdracht om een deugdzaam leven te leiden en 
van de andere kant zijn ze een verwijzing naar 
heil en verlossing. 
 
 
Weergave van de vier paradijsstromen 
In de doopkapel in de Sint Bavo kathedraal 
worden de vier paradijsstromen als volgt 
weergegeven: 

 Gihon in de symboliek van de slak: 
o die leeft in het moment; 
o die nederig is en het leven 

ontvangt als een onverdiend 
geschenk; 

o die uit het huisje komt en daarmee 
op een kind lijkt dat uit de 
baarmoeder komt. 

 Pison in de symboliek van de maan: 
o die licht geeft op de levensweg; 
o die de nacht verlicht en dus licht 

geeft op al die momenten dat er 
gebrek aan perspectief is; 

o die het licht krijgt van de zon en 
daarmee de ziel symboliseert die 
het licht krijgt van de Zon, namelijk 
van God. 

 Tigrus in de symboliek van de zwaan: 
o die staat voor zuiverheid; 

o die weergave is van de goede dood 
(‘zijn zwanenzang zingen’); 

o die rondzwemt en geen vocht 
opneemt in de veren, dus die het 
kwaad van de wereld niet 
opneemt maar juist van zich 
afschudt. 

 Eufraat in de symboliek van de 
paradijsvogel met jongen: 

o die zorg draagt voor zijn kinderen. 
 
 
Het licht van boven 
Alle lijnen van de doopkapel komen samen in het 
licht van de koepel van deze kapel. Het licht van 
Christus bestraalt alles (Gal 3:27) en is 
weergegeven via een doorschijnende schaal met 
de voorstelling van een vis erin. 
De vis is een heel oud symbool voor Christus. Het 
Griekse woord voor vis, ΙΧΘΥΣ, Ichthus, kan 
gelezen worden als een acrostichon: Ι = Ιησους, 
Jezus, Χ = Χριστός, Christus, Θ = Θεου, Gods, Υ = 
Ὑιός, Zoon, en Σ = Σωτήρ, Verlosser. Jezus is de 
Zoon van God, de Verlosser. 
 
 
Schaal en schelp 
De doopschaal, die gemaakt is door Marc 
Mulders, is voorzien van gebrandschilderde 
schelpmotieven.  
Het doopwater wordt veelal toegediend met 
behulp van een schelp. In een schelp starten de 
lijnen in één punt en waaieren vervolgens zo uit 
dat ze elkaar niet meer raken. Daarmee is de 
doopschelp een symbool van het niet-eindigende 
leven. Het leven begint op een bepaald moment 
en is voorbestemd voor de eeuwigheid. 
De schelpen op de doopschaal van de Sint Bavo 
kathedraal lijken op vlinders. De rups die zich 
ontpopt tot vlinder is eveneens een symbool voor 
de eeuwigheid. De rups is verbonden met de 
aarde, terwijl de vlinder het aardse overstijgt en 
tot nieuw leven overgaat, zodra de cocon is 
opengegaan. 
 
 
Om zelf te ontdekken 
Er is nog veel meer te vertellen over de 
doopkapel van de Sint Bavo kathedraal en over 
de kathedraal zelf, waarin de kunstuitingen 
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gestart zijn met de bouw, maar die doorgaan tot 
en met onze tijd, zodat er aansluiting is bij het 
leven van vandaag en het verstaan van de 
symboliek. 
 
Veel informatie is te vinden in het recent door 
Uitgeverij Loutje uitgegeven boek ‘De 

Koepelkathedraal van Haarlem’ door Michel 
Bakker en Antoon Erftemeijer. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om de Sint 
Bavo kathedraal te Haarlem zelf te bezoeken en 
de oproep om in relatie met God te staan aan te 
gaan.

 
 
 
 
 

    

 

    
 
 
(afbeeldingen en pentekening van de auteur) 
 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
secretariaat Pastorale Verkenningen  
pastoraal theoloog en kunstenaar 



60 
 

  

In al deze zaken spelen 

veel emoties een rol en 

bepaald niet de meest 

positieve. 

CULTUUR 
Onfatsoenlijken en onverzoenlijken 
Over daders en slachtoffers; emoties en strafrecht 
recensie door George Scholte 
 
 

Henri Beunders 
Hoeveel recht heeft de emotie 
Over straffen in de slachtoffercultuur 
Amsterdam University Press 
Amsterdam, 2018 
 

   

 

  

 

Disa Jironet 
Misdaad en mededogen 
Op zoek naar de mens in het Nederlandse strafrecht, Ambo/Anthos, 
Amsterdam, 2020 
 

 
   

 
   

 
 
Inleiding 
Op de Belgische zender Canvas werd recentelijk 
de documentaireserie ‘de onfatsoenlijken’ 
uitgezonden. Deze serie is gemaakt 
naar aanleiding van het boek met 
dezelfde titel1.  
De verkiezing van Trump 
vormde voor de auteur 
aanleiding om in Europa 
mensen op te zoeken die 
op populistische partijen 
stemmen en hun redenen 
daarvoor te onderzoeken.  
 
Het resultaat is een bont 
palet van mensen die zich 
allen in de steek gelaten 
voelen door ‘het systeem’, i.c. de 
overheid, de rechtspraak, de elite. 
Deze documentaire handelt onder meer 
over de man die vanwege het verlies van zijn 
baan deelneemt aan de betogingen van de ‘gele 

hesjes’ en door een rubber kogel een oog verliest. 
Over de brandweerman die uitrukte om de 

Grenfell flat in Londen, waar door een 
brandbare gevelbekleding vele 

slachtoffers vielen, te blussen. 
Hij werd als lid van het korps 

mede schuldig verklaard 
aan dat grote aantal 
slachtoffers. Je ontmoet 
de vader die zijn zoon 
verloor bij het 
instorten van de brug 
in Genua door zwaar 
achterstallig 

onderhoud. En ook vijf 
mensen in Nederland en 

België die zich slachtoffer 
voelen van het falen van 

politie en justitie in hun drie 
respectieve rechtszaken. In al deze 

zaken spelen veel emoties een rol en bepaald niet 
de meest positieve: teleurstelling, verbijstering, 
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woede, wraakzucht en gevoelens van onrecht. 
Deze mensen voelen zich slachtoffer van een 
samenleving en overheid die hen in de steek 
heeft gelaten, maar worden op grond van hun 
stemgedrag als onfatsoenlijk gezien en bejegend.  
In de twee boeken die ik hier bespreek, wordt de 
rol van emoties in het strafrecht beschreven.  
 
 

 
 Henri Beunders beschrijft het 

functioneren van justitie in wat hij in de 
ondertitel typeert als een 
slachtoffercultuur. 

 

 

 
 
De auteur probeert in een onderzoek en in 
contacten met oud-bewindslieden, officieren en 
rechters helder te krijgen waarom er steeds meer 
grote emoties als woede, wraakzucht en 
dergelijke te pas komen bij rechtszaken die niet 
of nauwelijks nog te kanaliseren zijn. Hij gaat op 
zoek naar opties om dergelijke emoties een meer 
constructieve plaats te geven in het recht. In 
‘Misdaad en mededogen’ onder zoekt een officier 
van justitie, Disa Jironet, binnen de hele keten 
van de rechtsgang, het belang van diezelfde 
grote, vaak negatieve emoties. Daartoe spreekt 
ze met daders, slachtoffers, advocaten, officieren 
en rechters en stelt hen de vraag: ‘ontmoet je op 
enig moment in de rechtsgang daders en 
slachtoffers als mens en komt er dan ruimte voor 
mededogen met die ander?’ 
 
Naar een rechtspraak in het teken van het 
slachtoffer: de rol van emotie in het strafrecht 
De hervorming van het strafrecht in de periode 
van de Franse revolutie is er enerzijds op gericht 
om de rechtspraak uit handen van de absolute 
vorst te trekken, en anderzijds om die te 
onttrekken aan de wraakzucht van de slachtoffers 
van misdaden en te komen tot meer humane 
vormen van bestraffing ervan. Om dit te bereiken 
worden misdaden voortaan niet meer in de 
eerste plaats beschouwd als iets wat de ene 
burger de andere aandoet, maar als een 
overtreding van door de overheid gestelde regels 
om het samenleven van mensen te reguleren. 
Jironet spreekt in dit verband van de overgang 

van horizontaal naar verticaal ingericht 
strafrecht2. In plaats van het beslechten van 
geschillen, waaronder ook onrechtmatige daden 
vallen, krijgt de rechtspraak tot taak namens de 
staat de overtreder van de door die staat in 
wetten vastgelegde regels te straffen. Wezenlijk 
in deze ontwikkeling is dat hiermee het 
slachtoffer uit het strafrecht verdwijnt: de dader 
komt centraal te staan. In de driehoek dader, 
aanklager namens de staat en rechter is geen 
plaats voor het slachtoffer en evenmin voor de 
grote emoties die dergelijke zaken veelal met zich 
meebrengen. Dit wordt heel lang geaccepteerd, 
maar vanaf ongeveer de jaren zestig van de 
vorige eeuw komt hierin verandering.  
De meest fundamentele reden hiervoor is het feit 
dat het slachtoffer zijn of haar plaats opeist in de 
rechtspraak. Hiervoor geeft Beunders onder meer 
de volgende redenen. Het zijn als eerste vrouwen 
die als slachtoffer van gewelds- en zedendelicten 
tot min of meer georganiseerde acties komen en 
hun recht opeisen. Daders moeten vervolgd 
worden. Maar ook slachtoffers van andere 
delicten gaan in toenemende mate eisen dat de 
overheid de daders straft.  
 
De individualisering die vanaf de jaren zestig 
plaatsvindt leidt tot een grote vrijheidsdrang. 
Echter de schaduwzijde hiervan is dat de sociale 
samenhang en controle afnemen zodat, mede 
hierdoor, vanaf de tweede helft van de jaren 
zeventig de (kleine) criminaliteit sterk toeneemt. 
Dit roept bij veel mensen gevoelens van 
onveiligheid en andere heftige emoties op en 
wordt ook ervaren als aantasting van hun 
vrijheid.  
Hierop spelen zowel de media als de politiek in. In 
de media worden criminaliteit en de daaruit 
voortvloeiende onveiligheid steeds scherper 
veroordeeld. Daders, die inmiddels ‘criminelen’ 
genoemd worden, dienen ‘keihard aangepakt te 
worden’. Ook politici laten zich niet onbetuigd. In 
een rijke, vrije en individualistische samenleving 
is iedere aantasting van de persoonlijke vrijheid 
en veiligheid door verstorende ervaringen als 
criminaliteit voor steeds minder mensen 
acceptabel.  
Door de grote toevloed van zaken, cellentekort 
en bezuinigingen van de overheid is er evenwel 
steeds minder sprake van consequente vervolging 
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van misdrijven. Er wordt veel geseponeerd, 
hetgeen het gevoel van rechtszekerheid van de 
burger niet ten goede komt. De sociale media 
geven steeds meer mensen de gelegenheid om 
hun emoties, gevoelens van ongenoegen en 
onveiligheid breed en ongecensureerd te 
ventileren. 
  
Zo ontstaat een ‘veiligheidsutopie’, door 
Beunders getypeerd als een ‘rupsje nooit-
genoeg’. We komen terecht in een opbod van 
een steeds hardere en onverzoenlijke opstelling 
en actie tegen ‘de criminelen’, die in toenemende 
mate als vijanden van de samenleving gezien 
worden. Het slachtoffer en hun emoties worden 
inzet van een spel van publieke opinie en politiek. 
Die emoties winnen het regelmatig van de ratio. 
Onder invloed hiervan worden straffen verhoogd, 
krijgen slachtoffers spreekrecht in de rechtszaal 
en worden daders in toenemende mate voorwerp 
van langdurige controle na het einde van hun 
straf. Een aantal van hen, zoals pedoseksuelen, 
kan na het einde van die straf nergens meer 
terecht omdat ze en ook de lokale overheden, 
geconfronteerd worden met iets dat lijkt op 
volksgerichten. Aan deze opstelling tegenover 
daders kunnen ook officieren van justitie en 
rechters zich niet onttrekken.  
 
 

 
 Een aantal officieren wordt meer 

‘crimefighter’ dan waarheidsvinder. 
 

 

 
 
Met uitdrukkingen als ‘geschokte rechtsorde’ en 
‘maatschappelijke onrust’, die volgens Beunders 
te vaag en te rekbaar zijn, motiveren officieren en 
rechters de steeds hogere straffen. Maar onder 
invloed van deze emotie- en slachtoffercultuur 
zijn de straffen voor veel burgers juist nooit hoog 
genoeg. Bovendien blijft de rechtspraak in de 
ogen van veel burgers te veel een black box.  
 
 
Hoe nu verder? 
Aan het slot van zijn boek doet Beunders enkele 
voorstellen die in de kern op hetzelfde 
neerkomen. De afgelopen jaren is vanuit de 

politiek de participatiesamenleving voorgesteld 
als oplossing voor veel hedendaagse problemen. 
Maar die participatie moet dan wel fundamenteel 
zijn, aldus Beunders.  
 
Burgers moeten ruimte krijgen om op een 
fundamenteel niveau mee te denken over de 
inrichting van de samenleving en dan ook over de 
hervorming van de rechtspraak. “Experimenten 
hiermee wijzen in dezelfde richting: burgers die 
thuis woeste ‘toetsenbordkrijgers’ zijn, 
ontpoppen zich in fysieke ontmoetingen op het 
gemeentehuis van rups tot vlinder, met soms 
onvermoede kleurrijke inzichten.”3  
 
In dit kader pleit Beunders, naar analogie van 
onder meer Duitsland en de Scandinavische 
landen, voor het toevoegen van lekenrechters 
aan de bestaande, benoemde professionele 
rechters. Dit vergroot blijkens onderzoeken het 
vertrouwen in de rechtspraak en leidt tot een 
snellere en goedkopere rechtsgang. Heldere 
motivering van vonnissen in andere termen dan 
‘geschokte rechtsorde’ zal tot meer begrip voor 
rechterlijke uitspraken leiden. Ook verschillen in 
strafmaten in vergelijkbare zaken vormen een 
belangrijke oorzaak van publiek onbegrip over 
deze uitspraken. Op allerlei plaatsen in de 
rechtsgang zijn standaardiseringen gekomen, 
zoals de kantonrechtersformule in ontslagzaken 
en de alimentatienormen. Een zekere 
standaardisering van strafmaten zal het publieke 
begrip voor rechterlijke uitspraken vergroten en 
hoeft de onafhankelijkheid van de rechter niet 
aan te tasten.  
 
 
Disa Jironet probeert zich in haar werk als officier 
van justitie te laten leiden door de levenshouding 
die zij zich als beoefenaar van soefi mystiek en 
meditatie eigen heeft gemaakt. Daarin staat 
mededogen centraal.  
 
 

 
 Voor haar betekent dit dat zij in iedere 

rechtszaak probeert te komen tot een 
moment van intermenselijke ontmoeting 
met zowel de dader als het slachtoffer. 
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Zij doet dit vanuit haar overtuiging dat vrijwel 
ieder mens, of die nu dader of slachtoffer is, 
gevoelig is voor het lijden van een medemens en 
dat die gevoeligheid kan leiden tot mededogen. 
In haar praktijk leidt dit tot directe confrontaties 
van daders met het leed van hun slachtoffers en 
pogingen van haar zelf om het leed van de 
slachtoffers een plaats te geven in de rechtszaak, 
opdat die zich gehoord voelen in hun pijn en 
lijden.  
 
 

 
 
 
Dit leidt tot momenten waarop daders hun schuld 
en besef van het leed dat ze hun slachtoffers 
hebben aangedaan in de rechtszaal uitspreken. 
Maar ook tot momenten waarin slachtoffers zich 
gehoord weten en voelen door zowel de dader 
als door de officier en zo ruimte vinden om zich 
uit hun slachtofferrol te bevrijden en de draad 
van hun leven weer op te pakken.  
 

Met deze insteek wil Jironet het patroon 
doorbreken van rechtszalen als arena’s vol 
emoties waarin daders tegenover slachtoffers en 
tegenover de samenleving staan in een opbod 
van leed van de slachtoffers en straffen die nooit 
hoog genoeg zijn.  
 
 

 
 Zij pleit voor herstel van de rol van de 

officier van justitie: die moet weer 
waarheidszoeker worden in plaats van 
crimefighter. 

 

 

 
 
Conclusie 
Beunders en Jironet hebben boeken geschreven 
waarin ze, ieder vanuit hun eigen invalshoek, 
belangrijke lessen trekken ten aanzien van het 
omgaan met emoties en slachtoffers in het 
strafrecht.  
 
Hun inzichten kunnen bijdragen aan erkenning 
van het lijden van slachtoffers van de kant van 
daders en enige empathie met daders van de 
kant van slachtoffers, in plaats van een 
uitzichtloos opbod van emoties en straffen. Het is 
onmogelijk aan deze boeken recht te doen in het 
kader van deze bespreking, maar ik zou ze bij 
iedere collega binnen justitie, dus niet alleen 
geestelijk verzorgers, ter lezing willen 
aanbevelen. 

 
 
 
 
 
George Scholte 
gepensioneerd justitiepastor 
 
 
 
 
 
 
1 Jan Antonissen, De onfatsoenlijken, Polis, Kalmthout, 2018 
2 Jironet (2020), p. 81-83 
3 Beunders (2018), p. 179  
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Interessant voor eigen 

reflectie. 

CULTUUR 
Podcast: scheppingsdrift 
door Fons Flierman 
 
 
Scheppingsdrift is een podcast van de EO en NPO Radio 4.  
De podcast koppelt een Bijbelverhaal aan klassieke en 
hedendaagse kunst.  
 

 
 
 
 
 
Verbeelding 
Presentator Allard Amelink en theoloog Alain 
Verheij gaan samen met kunstexperts op zoek 
naar de artistieke verbeelding van eeuwenoude  
Bijbelverhalen, aan de hand van muziek, 
literatuur, film en beeldende kunst.  
Ze vertellen de verhalen achter de 
kunstwerken.  
 
 
Inspirattie 
Welke Bijbelse thema's 
inspireerden schrijvers, 
componisten, filmmakers 
en beeldend kunstenaars?  
 
Wekelijks verschijnt een 
nieuwe aflevering.  
Dit zijn de eerste vijf 
afleveringen:  

o Aflevering 1: De 
zondeval 

o Aflevering 2: Kaïn en Abel 
o Aflevering 3: Het heldenverhaal van 

Jozef 
o Aflevering 4: Mozes en het gouden kalf 

o Aflevering 5: De kracht van Simson  
 
 

Directe link 
De podcast reikt een heleboel ideeën aan waarbij 
je als justitiepastor direct de link legt naar je 

kerkdiensten, de gespreksgroep of 
individuele contacten.  

 
Waar het misschien minder 

bruikbaar is voor het 
pastoraat dan is het 
interessant voor eigen 
reflectie op de thema’s 
die in deze belangrijke  
 
Bijbelverhalen worden 

verteld en op de wijze 
waarop scheppers van 

kunst er een eigen vorm 
aan gaven.  

 
 

Waar te vinden 
Het is een aanrader om te gaan luisteren. Er zijn 
twee websites waarop de podcast te vinden is. 
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De website van NOP4 brengt je naar direct de 
podcast: 
https://www.nporadio4.nl/podcasts/scheppingsd
rift 

De website van de EO reikt de informatie aan die 
in de podcast besproken wordt: 
https://www.eo.nl/podcasts/scheppingsdrift

 
 
 
 
 
Fons Flierman 
adjuncthoofdaalmoezenier 

https://www.nporadio4.nl/podcasts/scheppingsdrift
https://www.nporadio4.nl/podcasts/scheppingsdrift
https://www.eo.nl/podcasts/scheppingsdrift
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Het is een opgave om 

elkaar te leren verstaan 

en met elkaar de dingen 

te bespreken. 

UIT HET VELD 
Medewerkersbijeenkomst 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Op maandag 22 maart jl. was er een medewerkersbijeenkomst 
voor alle geestelijk verzorgers van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. 
 
De opening werd door Anne van Voorst (adjunct 
hoofdpredikant) gehouden. Hij was tevens de 
gespreksvoorzitter. Nadat hij zijn tafelgenoten, Thea Bogers 
(directeur), Bikram Lalbahadoersing (hoofd boeddhistische 
geestelijke verzorging), Margriet Minnema (humanistische 
geestelijke verzorging) en Tolga Teker (islamitische geestelijke 
verzorging) welkom had geheten, verwelkomde hij de bijna 160 
geestelijk verzorgers die bij deze digitale ontmoeting met 
elkaar online verbonden waren. 

 

 
 
 
 
 
Welkomstwoord 
Het welkomstwoord was aan Thea. Zij 
benadrukte hoe fijn ze het vond om via de 
digitale meeting samen te komen, om zo de 
mogelijkheid te geven voor ontmoeting, 
verbinding en inhoudelijke 
professionalisering. 
 
Het was haar opgevallen dat er 
het afgelopen jaar (2020, 
waarin Nederland te maken 
kreeg met de Covid-19 en de 
gevolgen daarvan) veel 
creativiteit naar voren was 
gekomen. Velen hadden 
ingespeeld op wat er wél 
kon.  
 
Thea noemde als voorbeelden:  

o de kaartenacties met 
Kerstmis en Pasen; 

o voorleesprojecten; puinruimen;  
o de internationale vrouwendag in PI 

Nieuwersluis waar alle dames een cadeau 
kregen in de vorm van 

verzorgingsproducten voorzien van een 
uitleg met een spreuk.  

Deze spreuk ‘Een sterke vrouw is kostbaarder dan 
de mooiste edelsteen’ wil Thea er graag in 

houden. 
 

 
Elkaar leren verstaan 

Margriet vertelde hoe 
ze in gesprek was met 
collega’s van het team 
geestelijke verzorging 
waarvan ze deel uit 
maakt over het thema 
homoseksualiteit. 

Tijdens deze 
gesprekken bleek dat 

de collega’s het niet met 
elkaar eens waren, maar 

het is voor Margriet wel een 
verrijking om met collega’s vanuit 

andere achtergronden en culturen in 
gesprek te zijn. 
Tolga bevestigde dit. Tijdens de lunch is er vaak 
een mogelijkheid om met elkaar te spreken. We  
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doen allemaal ons werk vanuit verschillende 
roepingen en dat kan tijdens discussies 
inhoudelijk schuringen opleveren, maar het 
elkaar de ruimte geven is heel waardevol. 
 
Thea bevestigde dit. Ze vindt het heel belangrijk 
om met elkaar in discussie te zijn en te blijven. 
Het is een opgave om elkaar te leren verstaan en 
met elkaar de dingen te bespreken. Daar is 
inspanning voor nodig. Het is mogelijk om de 
opleiding teamtraining (vervolg) te doen met je 
eigen team. 
 
 

 
 
 
Digitalisering 
Vervolgens kondigde Bikram aan dat alle 
geestelijk verzorgers een laptop en een iPhone 
gaan krijgen. Deze zijn bedoeld om het werk 
makkelijker te maken. Zo kunnen collega’s zonder 
reistijd daaraan kwijt te zijn, eenvoudiger 
deelnemen aan werkgroepen.  
Het is niet de bedoeling dat apparatuur de 
persoonlijke contacten op de werkvloer gaat 
overnemen. Deze grens moet heel goed bewaakt 
blijven. Hoe er met de aparaten kan worden 
omgegaan, zal per justitiële inrichting verschillend 
zijn en onder andere met het hoofd beveiliging 
besproken moeten worden. 
 
 
Misdaad en mededogen 
Daarna was het woord aan Dina Jironet, officier 
van justitie en auteur van het boek ‘Misdaad en 
mededogen’, dat aan alle geestelijk verzorgers 
was toegestuurd. 

Disa Jironet onderschreef dat een officier van 
justitie nog al eens door gedetineerden wordt 
neergezet als de ‘natuurlijke vijand’. En dat terwijl 
een straf is bedoeld om het gedrag van de dader 
te veranderen. 
 
 

 
 Geestelijke verzorgers hebben, zo 

vertelde de auteur, een bijzondere 
positie binnen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. 

 

 

 
 
Zij hebben immers een vrijplaatsfunctie. 
Gedetineerden hoeven bij hen niet aan iets te 
voldoen, zoals het behalen van doelen in een 
behandelplan. Tevens kijken geestelijk verzorgers 
zonder oordeel. Het gaat erom wie de ander is. 
Het gaat niet om het delict. Een ingeslotene kan 
door de geestelijk verzorgers worden gezien als 
persoon. Tevens kunnen geestelijk verzorgers 
onvoorwaardelijk de ander ontvangen en 
tegemoet treden. 
 
Als voorbeeld vertelde ze over een jonge 
overvaller die uit een stabiel gezin kwam, zich via 
een gezonde hechting thuis ontwikkeld had, maar 
in zijn leven (vooral ook op school) het niet-
oordelende had gemist.  
Dit ging hij zoeken op straat en daar ontstond de 
aanzet tot het delict. Vervolgens kwam hij ergens 
terecht, waar een groepsleider hem zag zoals hij 
was.  
 
 

 
 Er ontstond vertrouwen en dat 

vertrouwen bracht een verandering 
teweeg. 

 

 

 
 
Dina Jironet beschreef dat een therapie effect 
heeft (zie onderzoek in Noorwegen) als er een 
connectie is tussen de therapeut en degene die 
de therapie ondergaat en waar de ander van 
betekenis kan (gaan) geven aan haar/zijn leven. 
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Discussie 
In de discussie die volgde, werd duidelijk dat 
verandering van gedrag ten goede niet af te 
dwingen is. Wel kunnen we proberen om de 
omstandigheden zo te maken dat de 
gedetineerde daar wel de bedding voor krijgt. En 
dat is een uitdaging voor ons allemaal. 
 
Dina Jironet zelf is opgegroeid in het soefisme. Ze 
vertelt daarover in haar boek, zodat de lezer weet 
wat haar achtergrond is. Voor haar is er geen 
(groot) verschil tussen ‘mij’ en ‘de ander’. We zijn 
allemaal op een fundamenteel niveau met elkaar 
verbonden. Dat is ook de reden dat ze geen 
onderscheid maakt tussen dader en slachtoffer.  
 
 

 
 Het belangrijkste is om naar de kern van 

het waarom te komen. Dat geeft inzicht 
in hoe iets gegaan is en waarom. Van 
daaruit kan er verandering tot stand 
komen en kunnen mensen helen. 

 

 

 
 
In de praktijk is het ritueel van het recht echter 
afstandelijk. Maar mensen kunnen ook al voor de 
veroordeling starten aan het proces van 
intrinsieke verandering. 
 
 

 
 De auteur vindt het verder belangrijk om 

geen kwalificaties op mensen te plakken. 
Ze wil niet dat mensen ingekaderd 
worden, maar ze hoopt juist op 
mededogen. 

 

 

 
 
Daarbij ziet ze wel dat het moeilijk is bij mensen 
met een gestoord geweten die manipulatief en of 
agressief gedrag vertonen. 
 
 
 
Nieuwe apparatuur 
De ochtend was verder zo ingericht dat iedereen 
deel kon nemen aan twee workshops. Zelf heb ik 

onder andere deelgenomen aan het ‘café’. Het 
was in eerste instantie de bedoeling om daar met 
elkaar ervaringen van het afgelopen jaar te delen, 
maar iedereen bleek corona-moe te zijn en dus 
spraken we over de nieuwe apparatuur.  
 
 

 
 
 
Er zijn collega’s die daar tegenop zien. Het is een 
verademing om niet achter een beeldscherm te 
hoeven werken en om oog in oog te zijn met een 
gedetineerde. Samen zijn zonder woorden is een 
hele opgave via een beeldscherm. Een en ander 
zal niet alleen van jezelf als persoon afhangen, 
het moet immers bij je passen, anders werkt het 
niet/minder), maar ook van het regiem. 
 
Van de andere kant wordt er in het religieuze 
landschap buiten de muren ook veel online 
gewerkt en worden beeldschermen ingezet om 
met mensen in contact te treden. 
 
Het werd tijdens het gesprek duidelijk dat 
iedereen er wel met een open mind ingaat en 
tevens dat apparatuur als ondersteuning is 
bedoeld en nooit als vervanging. 
 
 
Afronding 
In een afsluitende ronde onderstreepte Thea de 
bijzondere woorden van Dina Jironet. Ze vindt het 
heel waardevol dat een officier van justitie ‘onze 
taal’ spreekt en dat iedereen respectvol wordt 
benaderd in de rechtszaal. 
Margriet had vooral opgedaan dat het belangrijk 
is om bewust te zijn van hokjes-denken en dat dit 
denken anders is dan de werkelijkheid. Je kunt 
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jezelf steeds afvragen waarom je een ander ziet 
zoals je die ziet. 
Bikram ging in op mededogen. Dat dat iets is 
vanuit je hart en dat dat ontwikkeld moet 
worden. 
 

Met dank 
Het was een inspirerende online meeting, waarin 
online pauzes en lunch niet waren vergeten. Met 
dank aan allen die zich hebben ingezet om deze 
medewerkersbijeenkomst te kunnen realiseren.

 
 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
secretariaat Pastorale Verkenningen 
pastoraal theoloog en kunstenaar  
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De Bijbelverhalen gaan 

over een ik, die een naam 

draagt. 

UIT HET VELD 
Homiletiek uitgaande van het subject 
door Hittjo Hummelen 
 
 
‘De Bijbel vertolken’ is één van de taken van justitiepastores, zo meldt ons 
de hoofdpredikant in de inleiding. En dat is niet mis, meneer de 
hoofdpredikant.  
 
Als we eens aan de andere kant beginnen van het verhaal: Wie zijn de 
mensen voor wie ik de Bijbel moet vertolken en waarom moet ík dat doen 
en hoe? 

 
 
 
 
Vragen 
Als je aan de gedetineerden vraagt aan het eind 
van de kerkdienst, of ze er ook wat aan gehad 
hebben van wat je hebt verteld in de preek, dan 
kun je daar veel van leren. Vooral over jezelf.  
Bij mijn eerste optreden als jong broekje kreeg ik 
de vraag: Hittjo, geloof je dit nu allemaal echt, 
zelf? Dat is de vraag naar de authenticiteit.  
Verder bleken de belangrijkste vragen voor de 
gedetineerde: wat heb ik hier nou aan? En - in het 
gunstige geval - wat moet ik hiermee?    
 
 
Uitnodiging 
Laten we uitgaan van de 
concrete situatie van een 
kerkdienst in de 
gevangenis: Wie zijn 
aanwezig? De 
gedetineerden met een 
diffuse motivatie om er te 
zijn en de voorganger, die 
voor hun neus staat en het 
heeft over Jezus, die 2000 
geleden heeft geleefd.  
 
Verder heeft de voorganger het 
over God, die in ieder geval niet zichtbaar 
aanwezig is in de kerkzaal. Je mag ervan uitgaan 
dat voor het merendeel van de gedetineerden dit 
het wel is in de kerkdienst. 

Ik zou jullie willen uitnodigen om met mij uit te 
gaan van deze kale gegevens.  
Ik nodig jullie uit om uit te gaan van de enige 
persoon op wie alle ogen gericht zijn in de 
kerkdienst en dat ben ... ik.  
Dus niet uitgaan van God of de Bijbel, zelfs niet 
van Jezus, maar van degene die in ieder geval 
aanwezig is in de kerk in levenden lijve, en dat is 
het subject.  
 

 
Ik 

De geloofsbelijdenis en bijna 
alle verhalen in de Bijbel 

beginnen met ‘ik´. Niet met 
God of ‘wij’ maar met ik, 
bijvoorbeeld met: ik, 
Paulus, gevangene van 
Jezus Christus. De 
Bijbelverhalen gaan over 
een ik, die een naam 
draagt: Jona of Job 

bijvoorbeeld. Nog directer 
in de Psalmen: over de ik, 

die bidt. 
Het doel van de Bijbel is vanuit 

deze optiek: ‘dit alles is 
geschreven, opdat gij gelooft.’ En die 

‘gij’ ben ik, niet wij of jullie of iemand anders. 
Misschien wel ook geschreven voor anderen, 
maar daar heb ik in eerste instantie niets mee te 
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maken: het speerpunt van het woord is gericht op 
mij, die de verhalen leest, erover preekt of 
degene, die zegt tijdens het horen van de preek: 
het gaat over mij en het is voor mij bedoeld. Voor 
wie zou het anders zijn, die het hoort?  
 
Woord en antwoord 
Bij het Woord hoort een antwoord, zoals 
bijvoorbeeld het antwoord van Mozes: “Hier ben 
ik” of het antwoord van Samuel: “Spreek, Heer 
uw dienstknecht hoort”of: “Wie zou dat anders 
moeten doen en zijn dan ik?” Het is het antwoord 
van Christus en de imitatio Christi. En dat ben ik. 
 
 

 
 
 
Gelukkig hoor je tegenwoordig niet meer zoveel 
van de preekstoel: “Bekeert u!” waarbij de 
prediker ervan uitgaat, dat hijzelf al bekeerd is. 
Maar wel hoor je vaak: “Wij moeten ons 
(eigenlijk) bekeren”. Hoezo? Hoe weet je dat? 
Jezus zegt tegen Petrus: “Dat is niet uw zaak. Ik 
dacht dat je je handen wel vol zult hebben aan 
jezelf”. Dus: ik ben Petrus. Ik wil Petrus zijn. Ik 
herken mij in Petrus. En hoe verbazend het ook is, 
met Petrus loopt het goed af. Namelijk bij het 
kruis. 
 
Ik begin mijn preekvoorbereiding met de vraag: 
wat heb ík eraan, en wat moet ik ermee? 
En de vraag naar de authenticiteit beantwoord ik 
met: dat wat ik zeg, dat moet ik ook waarmaken 
en wel in en door en met mijzelf. 
En dat is een groot probleem. Juist..., en daar 
gaat de preek over. Hoe ik met dat probleem 
omga.  

 
 Een meesterlijk voorbeeld in de Bijbel is 

Jona. Die dit helemaal van het begin tot 
het eind vertelt, hoe het hem vergaan is 
met de omgang met God. En het verhaal 
eindigt met een vraag. Aan mij dus. Ik 
ben Jona. 

 

 

 
 
Elk verhaal in de Bijbel mist één persoon, en dat 
ben ik. Dat wil ik ook zijn. Het wordt mijn verhaal 
met God. Dat is het ik van ‘ik geloof in’ en dat 12 
keer herhaald.  
Ik ben dus alleen maar ‘getuige’ in de dienst. En 
daar moeten de mensen het mee doen. Ik heb 
niet meer in huis. En dat hoeft gelukkig ook niet.  
En dat is dan toch niets anders dan ‘de Bijbel 
vertolken.’ 
 
 
Aanbevolen literatuur 
De laatste jaren merk ik dat de hermeneutiek zich 
in dezelfde richting begeeft. Vooral het Titus 
Brandsma Instituut, de Nijmeegse theologische 
en filosofische faculteit houdt zich hiermee bezig. 
Veel aandacht wordt gegeven aan de weg van de 
mystiek om de eenheid met God en Christus te 
vinden.  
Vooral een christelijke mystica en filosoof als 
Simone Weil (gestorven 1943) wordt opnieuw 
ontdekt, naast bijvoorbeeld Titus Brandsma zelf.  
 
Verder is er aandacht voor de vragen hoe het ik 
met de A(a)nder in relatie staat, en wat het 
subject eigenlijk voorstelt in die relatie: de 
psychoanalyse van Lacan.  
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Marc de Kesel legt dat goed uit in ‘het 
Munchausen paradigma’, waar het ik zichzelf uit 
het moeras tracht te trekken. De stem van de 
doden, ‘Hermeneutiek als spreken namens de 
ander’, Gert-Jan van der Heiden. Als filosofisch 
overzicht: ‘Metafysica’, en over Paulus ‘Het 
uitschot en de geest, Paulus onder de filosofen’, 
beide van Gert- Jan van der Heiden. 
 
Veel franse filosofen houden zich vooral bezig 
met het ik van Paulus: zoals Badiou, Paul Ricoeur. 
Maar ook filosofen als Nietzsche en Heidegger 
hebben zich met Paulus ingelaten.   
De filosoof Latour heeft het over preken als 
performance: “Thou shall Not Freeze-Frame”or 
“How Not to Misunderstand the Science and 
Religion Debate”. 

Aan protestantse zijde is Herman Westerink bezig 
met de mystieke en psychoanalytische vragen. 
Verder wil ik Michel Foucault noemen: de 
geschiedenis van de seksualiteit deel vier, nu in 
het Nederlands vertaald. Een postuum werk. Pas 
op, dit is geen sappig pornowerkje, maar een stuk 
gedegen dogmageschiedenis over hoe uniek in 
het christendom de zelfkennis is ontwikkeld. 
 
 
Paradox 
Zelf heb ik veel aan een psychoanalyse gehad, om 
toch iets te begrijpen over ‘het subject’. Om te 
ontdekken, dat het ik zich het meest waarmaakt, 
als het zich durft weg te geven. Dat is de paradox 
van het leven. ‘Niemand leeft voor zichzelf, en 
niemand sterft voor zichzelf’.

 
 
 
 
 
Hittjo Hummelen 
geboren in 1946 en nog steeds predikant 
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Een justitiële inrichting 

schept met behulp van 

cellen voor gedetineerden 

de mogelijkheid om naar 

vrijheid toe te leven. 

UIT HET VELD 
Studiemiddag 7 april 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Op 7 april konden allen die werkzaam zijn in het RK-
justitiepastoraat elkaar online ontmoeten, luisteren naar twee 
sprekers en met hen in gesprek gaan.  
 
Die twee sprekers waren: 

o Bernardus Peeters; 
o Toon Walravens. 

 

 

 
 
 
 
Kennismaking 
De eerste spreker was Bernardus Peeters, abt van 
het trappistenklooster Koningshoeve in Berkel-
Enschot. De abt is vanaf 1986 trappist en vanaf 
2005 abt.  
 
Zijn lezing ging over een spreuk uit de traditie van 
de woestijnmoeders en -vaders, namelijk: “Ga 
heen naar uw cel en uw cel zal u alles leren.” 
 
 
De tweede spreker was Toon 
Walravens, 59 jaar, twee 
kinderen en een vrouw die in 
de zorg werkt. 
Walravens is 
beleidsadviseur van de 
forensische kliniek De 
Woenselse Poort in 
Eindhoven.  
Daarnaast is hij 
bestuurslid bij Kerken met 
Stip en ervaringsdeskundige 
met kennis van de justitiële 
en forensische zorg.  
 
Hij vertelde tijdens de studiemiddag 
over zijn eigen levensverhaal en over hoe 
geestelijke verzorging daarin een bijzondere rol 
had gespeeld. 

De eerste spreker aan het woord 
 
De cel 
Abt Bernardus zocht naar overeenkomsten 
tussen de cel van de monnik en de cel van de 
gedetineerde. 
 
In eerste instantie vond hij verschillen. De monnik 
namelijk betreedt en verlaat zijn cel in vrijheid. 
De cel van de monnik is een impliciete verwijzing 

naar de binnenkamer die Jezus 
aanraad om te bidden (zie Mt 6). 

Het kloosterleven schept voor 
monniken om in vrijheid 

met behulp van cellen de 
mogelijkheid om tot God 
te komen. 
 
Een gedetineerde leeft 
in vrijheidsbeperking. 
Hij kan zelf niet bepalen 
wanneer hij zijn cel 

betreedt of verlaat. Een 
justitiële inrichting schept 

met behulp van cellen voor 
gedetineerden de mogelijkheid 

om naar vrijheid toe te leven. 
In die vrijheid ligt de verbinding tussen 

de soorten cellen. Bewoners van de soorten 
cellen kunnen in die zin van elkaar leren.  
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 Gevangenen en monniken kunnen elkaar 

vinden op het thema vrijheid. 
 

 

 
 
De muren kwamen op hem af 
De abt heeft zijn cel niet altijd positief ervaren. 
Zeker in deze coronatijd is hem dat bewust 
geworden. Twee ervaringen hebben hem doen 
focussen op het onderwerp van de innerlijke 
vrijheid op de beperkte vierkante meters. 
 
De eerste ervaring is die van zelf coronapatiënt te 
zijn. Hij mocht zijn cel niet verlaten. Dat was voor 
hem een harde les. Zijn eigen mooie abtcel die hij 
altijd als een soort van paradijsje had beleefd, 
werd een geringe ruimte waarin de muren op 
hem afkwamen. 
 
 

 
 
 
Gelukkig kwam de ziekenbroeder dagelijks langs. 
Het was het hoogtepunt van de dag. En gelukkig 
ook was hij voorzien van moderne media en kon 
hij appen met zijn eigen huisbewoners. 
 
 
Een gedetineerde in een cel 
De tweede ervaring was de correspondentie met 
een gedetineerde. Deze man was noodzakelijk 
geplaatst in een justitiële cel en leerde daar over 
zijn eigen persoon.  
In eerste instantie was het een soort van 
gelukservaring dat hij een cel had en God lof kon 
toezingen, maar vervolgens werd die cel een 
benauwde ruimte en had hij moeite met zichzelf, 
met God en met anderen. 

Wat is je oriëntatiepunt? 
In de discussie met de abt vertelde onder andere 
een justitiepastor over een levenslang gestrafte, 
van wie zijn vrouw bereid was op hem te 
wachten. Maar zelf wilde hij haar haar leven niet 
ontnemen. Hij vertelde zijn vrouw dat ze zich vrij 
kon voelen om weg te gaan. De abt benadrukte 
het lange proces van volhouden, zoals bij 
voorbeeld ook Anthonius de Grote had gedaan 
die wel meer dan 100 jaar is geworden. Of die 
heilige dat echt geworden is, vond de abt niet zo 
belangrijk. De hoge leeftijd staat symbool voor de 
tijd die het vergt om met jezelf, met God en met 
anderen te leren leven. Wat is daarbij je 
oriëntatiepunt? De vrijheid, ook voor een 
levenslang gestrafte, komt omdat we ons door 
God bemint weten. Naar dat oriëntatiepunt toe 
bewegen, gebeurt in een proces en kan in dit 
geval de levenslang gestrafte helpen om de wens 
van zijn vrouw in een ander daglicht te stellen. 
 
 
 
De tweede spreker aan het woord 
 
Vrijheid 
Toon Walravens had ook geluisterd naar de 
woorden van de abt en alle vragen die hem 
gesteld werden. Het was hem opgevallen dat de 
abt geen enkele keer het woord gevangenschap 
had gebruikt, maar telkens over vrijheid sprak. 
Walravens kende vanuit zijn eigen 
levenservaringen de cel waar een gedetineerde 
moet verblijven. Maar voordat hij het positieve in 
zijn leven kon ontdekken, daar was wel een 
proces voor nodig. In totaal heeft hij 8 jaar in een 
cel gezeten.  
 
 

 
 Hij kon over die cel in ieder geval zeggen 

dat hij daar de vrijheid had om rond te 
lopen. Ook ontdekte hij daar in die cel 
dat hij behoefte had aan een gesprek. 

 

 

 
 
Beschutting 
Walravens zocht toen hij in justitiële inrichtingen 
zat beschutting bij de geestelijke verzorging. Bij 



75 
 

hen kreeg hij aandacht en voelde hij zich de 
moeite waard.  
Organisaties die vertellen dat zij werken op basis 
van vertrouwen, vertrouwde Walravens niet en 
vertrouwt hij nog steeds niet. Het belangrijkste is 
om relaties op te bouwen. Het gaat erom, dat je 
er mag zijn en dat de ander jou ziet met jouw 
mogelijkheden. 
 
 
Eigen positie bepalen 
Van de gesprekken die hij had met geestelijk 
verzorgers, zei hij: “Ik mocht mijn eigen positie in 
die gesprekken bepalen.” Er was geen 
behandeldruk.  
Ook was het hem opgevallen dat de geestelijk 
verzorgers met wie hij heeft gesproken nooit naar 
waarheidsvinding deden. Je mocht er gewoon 
zijn, zoals je was. Dat hield overigens niet in dat 
de geestelijk verzorgers alles goed vonden, maar 
je werd hoe dan ook gezien als een kind van God.  
 

 
 
 
Spreken over het delict was geen 
noodzakelijkheid en daar ging het volgens hem 
ook niet om.  
 
De vrijplaats die de geestelijke verzorging van 
oudsher heeft, gaf hem de mogelijkheid om 
vrijuit te spreken en zich op die wijze vanuit zijn 
eigen doelen naar vrijheid toe te leven.

 
 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
secretariaat Pastorale Verkenningen 
pastoraal theoloog en kunstenaar 
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Gevangenen hebben 

kunnen ervaren dat er 

een breuk was tussen wat 

ze zeiden en wie en wat 

ze zijn. 

UIT HET VELD 
Studiemiddag 20 april 
door Fons Flierman 
 
 
Op 20 april vond de tweede online studiemiddag voor het RK-
justitiepastoraat plaats.  
Nu waren de twee sprekers: 

o Geertjan Zuijdwegt; 
o Maria Draaiers.  

 

 

 
 
 
 
Kennismaking 
Geertjan Zuijdwegt is aalmoezenier in de centrale 
gevangenis van Leuven. Daarnaast is hij docent 
en onderzoeker aan de Katholieke Universiteit in 
Leuven en werkzaam bij het Centrum voor 
Religie, Ethiek en Detentie van het Leuvens 
Instituut voor Criminologie en aan de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen van Leuven.  
Maria Draaiers was tot begin 2020 rk-
justitiepastor en is sindsdien 
kerkvervanger in de regio Zuid-
Holland.  
 
 
De eerste spreker aan het 
woord 
 
Geloven in detentie 
Zuijdwegt bouwde zijn 
bijdrage op aan de hand 
van drie vragen: Wat 
betekent het om iemand te 
geloven? Wat betekent in 
God geloven? En wat betekent 
geloven in  mensen in detentie? 
 
1.  Dat Rutte ontkende iets te maken te 
hebben gehad met het zinnetje ‘functie elders’ 
over Pieter Omtzigt, daarmee kwam zijn 

geloofswaardigheid ter discussie te staan. Daarop 
deed hij een beroep op de Kamer om hem te 
vertrouwen en vroeg om hem op zijn woord te 
geloven. Hij deed dat door opnieuw woorden te 
spreken waarvan hij claimde dat ze waar zijn. 
Volgens Zuijdwegt laat dit voorbeeld zien dat er 
normaliter congruentie bestaat tussen personen 
en de woorden die zij spreken – totdat er het 

vermoeden rijst dat er onwaarheid wordt 
gesproken. Dan ontstaat er een 

breuk in de relatie en wordt het 
herstel van het vertrouwen 

lastig. Gevangenen zijn 
allemaal in die situatie 
geweest, hebben letterlijk 
in de beklaagdenbank 
gezeten en hebben 
kunnen ervaren dat er 
een breuk was tussen 
wat ze zeiden en wie en 

wat ze zijn.  
 

2. Voor het antwoord op de 
vraag wat geloven in God 

betekent, greep Zuijdwegt terug 
op John Henri Newman. Die stelde dat 

we niet het vermogen bezitten om eenvoudig 
te begrijpen wat God zegt en in te zien dat het 
plausibel is wat God zegt. Openbaring gaat 
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daarom uit van het geloof in de persoon en 
daarna in de woorden: je gelooft het omdat God 
het zegt. Volgens Geertjan betekent in God 
geloven dat we in iemand geloven die we niet 
kennen - want wat weten we nu van God, 
behalve wat Hij over zichzelf vertelt - en geloven 
wat Hij zegt.  
 
3.  Mensen in detentie dragen een stigma van 
ongeloofwaardigheid: je kan een gedetineerde 
nooit vertrouwen, zo voegde een bewaarder 
Zuijdwegt eens toe. Geestelijk verzorgers 
proberen daar volgens hem een tegenwicht aan 
te bieden. Hun houding van niet oordelen houdt 
niet in dat ze geloven dat gedetineerden altijd de 
waarheid spreken, maar wel dat de relatie met 
persoon voor hen prevaleert boven een oordeel 
over de woorden van die persoon. Hij ziet daarin 
een parallel met het geloof in God, namelijk door 
te beginnen bij de persoon en daarna te bezien 
wat te doen met de woorden.  
 
Tot slot legde hij een relatie tussen deze houding 
en het herkennen van Christus in de persoon van 
de gevangene.  
 

 
 Het gaat er volgens hem om dat 

geestelijk verzorgers toegewijd zijn aan 
gedetineerden en dat ze er voor open 
staan dat deze mensen hen altijd kunnen 
verrassen. 

 

 

 
Voor hemzelf is dit een rode draad in zijn 
pastoraat. Ook wanneer je denkt dat er niets 
meer te behalen valt en alleen trouw blijven 
overblijft omdat je trouw wil blijven, dat je soms 
toch ineens verrast wordt: net als bij Gods 
openbaring is er in de relatie met de 
gedetineerde altijd ruimte voor die verrassing.  
 
 
 
De tweede spreker aan het woord 
 
Alpha-Prisons: van beleren naar beleven 
Maria Draaijers richtte de aandacht op de 
Alphacursus, een cursus waarin het christelijk 
geloof centraal staat. Zij maakte daarbij gebruik 

van de pastorale theorie van Tjeu van 
Knippenberg, die volgens haar het beste de 
existentiële zielzorg beschrijft die geestelijke 
verzorging bij justitie is. Daarin ligt volgens haar 
namelijk de nadruk op het levensverhaal van de 
gedetineerde, op delictverwerking en op een 
nieuwe kijk van de gevangene op zichzelf, 
anderen en de toekomst. En daarbij op de rol die 
het geloof daarin speelt.  
De vraag ‘wie ben je?’ vraagt zowel naar iemands 
naam als naar zijn of haar identiteit. Bij justitie 
wordt de naam verbonden aan een delict en de 
identiteit aan het oordeel daarover in termen van 
straf of maatregel: gedetineerde, tbs-er, isd-er. 
Maar daarmee wordt eraan voorbij gegaan dat 
iemand meer is dan zijn of haar delict.  
 
In zijn benadering van identiteitsontwikkeling 
onderscheidt Van Knippenberg een tijdsdimensie, 
een ruimtedimensie en een transcendente 
dimensie. In de tijdsdimensie komen vraag aan 
bod als: Hoe zag mijn jeugd eruit? Hoe zie ik mijn 
toekomst? Wat is mijn droom? Waar ben ik bang 
voor? In de ruimtedimensie gaat het om vragen 
als: Waar bevind ik mij in de wereld en in het 
netwerk van relaties? Hoe sta ik tegenover mijn 
familie? Bij welke groep hoor ik of wil ik horen? 
Bij wie voel ik me veilig, wie kan ik vertrouwen? 
 
 

 
 
 
De derde dimensie betreft de transcendente 
dimensie en draait om de vragen naar de 
oorsprong en de bestemming van het leven, 
vragen naar wat het dagelijks bestaan omvat én 



78 
 

overstijgt. Hier komen religieuze vragen aan de 
orde: Waarom en waartoe ben ik? Wat zijn mijn 
idealen, wat is mij heilig? Ben ik een ‘kind van 
God’? En wat moet ik mij daarbij voorstellen? 
Alphacursus als vorm van existentiële zielzorg 
De Alphacursus ziet Draaijers als een vorm van 
pastoraal groepswerk, waarin de drie 
identiteitsvormende dimensies aan de orde 
komen: het eigen verhaal van de deelnemers met 
al zijn tijd/ruimtelijke aspecten én de verbinding 
daarvan met het christelijk verhaal van God met 
mensen.  
 
De Alphacursus is eind vorige eeuw ontwikkeld en 
is een ‘inleiding in het christendom’. Bij haar 
eigen kennismaking met deze cursus ervoer ze bij 
zichzelf zowel enthousiasme als 
terughoudendheid. Wat haar vooral aansprak 
waren de persoonlijke ontmoetingen en de 
uitwisseling tussen de deelnemers. De 
vrijwilligers vormen het Alpha-team, de geestelijk 
verzorger heeft een rol als kwartiermaker en als 
adviseur.  
 
 

 
 

Maar aanvankelijk had Draaijers bezwaren tegen 
het leerstellige karakter van van de cursus, 
waardoor er weinig ruimte was voor andere visies 
op religieuze kernwaarden. Dat kon ertoe leiden 
dat het eerder weerstand opriep en felle 
discussies dan dat het bijdroeg aan een zoekend 
en open geloofsgesprek.  
 
 
 

 

 

 
Dat veel vrijwilligers er geen moeite mee hebben 
om hun persoonlijke ervaringen en emoties te 
delen schept evenwel veel herkenning en 
verbondenheid over en weer. Ze heeft het 
vermoeden dat de praktische vorm van 
christelijke naastenliefde de deelnemers meer 
leert over een christelijke levensweg dan welke 
theologisch verantwoorde inleiding ook. 
Ze haalde het voorbeeld aan van een keer dat de 
gedetineerden voor de laatste bijeenkomst uit 
dankbaarheid voor wat de vrijwilligers voor hen 
hadden gedaan, zelf een maaltijd voor iedereen 
hadden bereid. Volgens Draaijers werd toen voor 
alle aanwezigen op een bijzondere manier 
zichtbaar wat over de eerste christengemeente in 
Handelingen 2 wordt gezegd: ‘Ze bleven trouw 
aan het onderricht van de apostelen, vormden 
met elkaar een gemeenschap, braken het brood 
en wijdden zich aan het gebed.’  

 
 
 
Fons Flierman 
adjunct-hoofdaalmoezenier 
 
 
(terug naar de inhoudsopgave) 


