
Er gebeurt veel in Kerken met Stip.     
We zijn volop actief en we willen u graag in deze nieuwsbrief op de 
hoogte stellen van de ontwikkelingen.

Landelijke ontmoetingsdag op 16 april a.s. 
DE jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag staat gepland op zaterdag 16 
april a.s in de Open Hofkerk te Ede  Adres: Hoflaan 2, 6715 AJ, Ede. 
www.openhof-ede.nl
Er is een inspirerend programma voorbereid met als thema: Werken 
aan een nieuw begin.

Er is muzikale medewerking van de groep Seven en er zijn podiumgesprekken. We gaan aan de slag 
en we krijgen inspiratie en informatie om uw  eigen kerk met stip in contact te brengen met de 
doelgroep: gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie.
U hebt daar een uitnodiging voor ontvangen en er zijn al heel wat aanmeldingen binnengekomen.
Het programma vindt u op de voorpagina van deze website.

Coördinator bemiddelt tussen hulpvragers en kerken.
Onze coördinator Hendrine Verkade is actief om te bemiddelen tussen hulpvragers en een kerk in de 
buurt. Zij heeft daarvoor een speciaal telefoonnummer dat ook voor de doelgroep bereikbaar is. (tel. 
06-13552954).
Dat wordt steeds bekender en daar beginnen steeds meer mensen gebruik van te maken.

Symbool: “geloof , hoop en liefde”.
Voor de informatie over het aanbod van Kerken met Stip is voor de doelgroep een klein 
informatiepakketje ontwikkeld met daarin korte informatie en een symbolische afbeelding waar  
Kerken met Stip voor willen staan : geloof, hoop en liefde.

Regiobijeenkomsten waren een succes.
Onze coördinator heeft in de afgelopen maanden op verschillende plaatsen in het land 
regiobijeenkomsten belegd waar door veel kerken aan is deelgenomen.
De bijeenkomsten hadden als doel de verbinding tussen kerken en doelgroep te versterken en vooral 
ideeën op te doen hoe kerken in contact kunnen komen met de doelgroep.
Een van de resultaten van deze bijeenkomsten is een training door vrijwilligers. Het bestuur zal samen 
met de coördinator een aanbod ontwikkelen, waar u op korte termijn van op de hoogte wordt 
gesteld.

Beleidsnota 2016-2017
Het landelijk netwerk van Kerken met Stip heeft een nieuwe beleidsnota 2016-2017.
De titel ervan is Gewoon Doen! Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat opvang en begeleiding 
van ex-gedetineerden en hun familie niet iets hoogdravends is, maar een zaak van gewoon doen. Het 
is een taak die tot de kern van het kerk zijn behoort. Waar het om gaat is,  wat de kerken te bieden 
hebben beschikbaar te stellen aan mensen in een moeilijke fase van hun leven.
De kerken hebben veel te bieden en de doelgroep heeft veel nodig aan aandacht, ondersteuning, 
betrokkenheid en mensen die bereid zijn mee te werken aan een nieuw perspectief.
Dat wil Kerken met Stip doen en de beleidsnota geeft heel praktisch aan hoe dat kan.
Daarbij zijn het bestuur en de coördinator graag beschikbaar om kerken ter plaatse daarin te 
ondersteunen. 
De nota is te downloaden via de website: www.kerkenmetstip.nl 

http://www.kerkenmetstip.nl/


Uitbreiding van de doelgroep
In de 2016-2017 beleidsnota  is de doelgroep van Kerken met Stip uitgebreid met mensen die 
psychisch kwetsbaar zijn. Dit is een steeds grotere groep mensen die zonder ondersteunende 
contacten onder ons wonen en die veel aandacht tekort komen. Wij gaan er van uit dat wij als kerken 
ook voor hen van grote betekenis kunnen zijn. Om met hen in contact te komen hebben wij 
contacten gelegd met pastores werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Website www.kerkenmetstip.nl
Wij hebben een mooie website. De webmaster is Roswitha Witten die de site up-to-date houdt. We 
zetten er ook steeds actuele informatie op over ons netwerk.

Nieuwe Stipkerken.
Regelmatig hebben wij contacten met kerken die zich bij ons netwerk willen aansluiten.
Op 23 mei a.s. zal de voorzitter van Kerken met Stip ds. Jan Eerbeek voorgaan in een nieuwe Kerk met 
Stip: de Marcuskerk in  Utrecht.
Dan zal ook het herkenningsteken op de kerk worden aangebracht.

Financiën.
Bij het beleidsplan is ook de begroting 2017 opgenomen. Op landelijk niveau hebben we de nodige 
financiële middelen nodig:  informatiemateriaal voor de doelgroep, website-beheer, bestuurskosten, 
kosten coördinator, reiskosten, ontmoetingsdag, opzet vrijwilligerstraining, regionale bijeenkomsten 
ter ondersteuning van het werk.
We vragen de aangesloten kerken een bijdrage naar draagkracht en we hopen op een bedrag van 
gemiddeld 100 Euro per kerk. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals een collecte, een 
diaconale gift.

Verkoop symbolen ter ondersteuning van het landelijk netwerk.
Een leuke mogelijkheid om het landelijk netwerk te ondersteunen is de verkoop van symbolen in uw 
plaatselijke kerk.
We hebben leuke symbolen beschikbaar die veelzeggend zijn. Ze zijn maar € 1,50 per stuk.
Het is een mooi klein houdertje waar een waxinelichtje in kan met een klein handgemaakt tinnen 
vogeltje dat op de rand van het bekertje kan zitten.    
De volgende tekst zit erbij:  

              geloof, hoop liefde
heb je nodig
om te leven
daar gaat het om in de kerk

zoek je een plek waar je dat kunt vinden
voor jezelf en je familie
bel dan Hendrine van Kerken met Stip
06-13552954 / kerken.met.stip@gmail.com
p/a Morssingel 5, 2312 AZ  Leiden

Wij hopen  u weer de nodige informatie te hebben gegeven en wij hopen veel vertegenwoordigers 
van de  aangesloten kerken en andere belangstellenden op de ontmoetingsdag te ontmoeten.

Met hartelijke groet,

Jan Eerbeek voorzitter
Christiaan Donner, secretaris

mailto:kerken.met.stip@gmail.com
http://www.kerkenmetstip.nl/

