
In deze brief willen wij u nader informeren over de nieuwe aanpak van 
Kerken met Stip om meer met de doelgroep gedetineerden, ex-
gedetineerden en hun familie in contact te komen.
Het seizoen 2015-2016 zal volop in het teken staan van het realiseren van 

meer contacten. Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om informatie te geven 
over het opstellen van concrete werkplannen om als kerkgemeenschap de doelgroep te 
bereiken.
Het seizoen loopt uit op een inspirerende landelijke ontmoetingsdag op zaterdag 16 
april 2016 met als thema: Meewerken aan een nieuw begin.
Als vereniging Kerken met Stip vormen wij een groot landelijk netwerk van protestantse, 
rooms katholieke en migrantenkerken Veel gedetineerden zijn na hun detentie aan zichzelf 
overgeleverd en voelen zich alleen gelaten. Dat geldt ook voor hun familie. Persoonlijke en 
betrokken contacten kunnen van grote betekenis zijn. Verhalen van mensen die er gebruik 
van maken laten zien dat we in een grote behoefte kunnen voorzien.
Vandaar dat we deze nieuwsbrief met een van hen beginnen (De naam van de 
gedetineerde is gefingeerd).

Jilles (vrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland) bezoekt Leo al sinds een aantal jaren. Dit 
contact begon in de gevangenis en loopt nu door in de nazorg. Leo is naar een kliniek 
gegaan in Den Dolder en hoewel Jilles in de omgeving van Zoetermeer woont, zoekt hij Leo 
nog regelmatig op. Ze hebben naast de bezoeken ook nog regelmatig telefonisch contact.
Een belangrijke hulpvraag van Leo is het zoeken en uitbreiden van een goed sociaal 
netwerk. Jilles heeft hierin meegedacht en heeft, met goedvinden van Leo, contact gezocht 
met een Kerk met Stip in Amersfoort. Leo stond hiervoor open, hij is sowieso ook 
geïnteresseerd in het geloof.
Er volgt een overleg tussen de landelijk coördinator van Kerken met Stip en de St. Joriskerk 
in Amersfoort. Verschillende mogelijkheden die de kerk in huis heeft om aan Leo aan te 
kunnen bieden worden bekeken: een maatje bij volleybal, de kerkdienst met koffiedrinken, 
een alpha-cursus.
Er wordt voor gekozen Leo in contact te brengen met vrijwilliger Gert die hem in de kliniek 
gaat bezoeken om het eerste contact op te bouwen.
Daarna zijn er diverse ontmoetingen geweest van Leo met de vrijwilliger Gert. Leo geeft aan 
dat hij het bijzonder vindt en dat hij ook een goede klik met Gert ervaart. Hij voelt bij Gert een 
vriendschap die hij nooit gekend heeft. Hij is van plan samen met Gert naar de sportavonden 
Gert te gaan.

Internationale ervaringen 
Voor internationale ervaringen verwijzen wij u graag naar onze website. 
http://kerkenmetstip.nl/wp-content/uploads/2014/03/Kerken-in-Engeland-2015.pdf

Deelname aan Kerken met Stip vergroten
Een belangrijke inzet voor het seizoen 2015-2016 is om de deelname van de doelgroep te 
vergroten. We willen dus meer mensen met de Kerken met Stip in contact brengen. Daar zal 
in het nieuwe seizoen alles op zijn gericht en dat zal ook de inzet zijn van de landelijke 
ontmoetingsdag in april 2016. We willen daar een grote happening van maken met veel 
deelnemers en inspirerende verhalen en voorbeelden. Om de betekenis van Kerken met Stip 
te laten zien, zullen we ook de deelname eraan door de doelgroep beschrijven.

Coördinator Hendrine Verkade 
Om de verbinding tussen de doelgroep en de aangesloten kerken te bevorderen heeft de 
stuurgroep besloten Hendrine Verkade als coördinator aan te stellen. Velen van u zullen 
haar inmiddels kennen, want ze is al geruime tijd bij ons als vrijwilliger aan de slag.

http://kerkenmetstip.nl/wp-content/uploads/2014/03/Kerken-in-Engeland-2015.pdf


Voor contact met verwijzers en de doelgroep heeft Hendrine een  telefoon 
nr: 06-13552954 en een emailadres: kerken.met.stip@gmail.com
De taak van Hendrine is voorlopig tweeërlei: In der eerste plaats gaat het 
om verbindingen maken tussen gedetineerden of hun familie die een kerk 
zoeken en een kerk waar ze terecht kunnen. In de tweede plaats gaat zij 
kerken begeleiden om een plan te maken om gedetineerden en hun familie 
te bereiken. Hieronder zullen we deze twee taken nader uitwerken.

Het maken van verbindingen
Een belangrijk punt bij het functioneren van Kerken met Stip is het tot stand brengen van 
contact tussen mensen die vast zitten in de gevangenis, hun familie en een kerkgemeen-
schap buiten de gevangenis, waar ze terecht kunnen.
Veel gedetineerden hebben tijdens hun detentie contact met het pastoraat van de dominee 
of de pastor en ze bezoeken kerkdiensten en gespreksgroepen. Ook zijn er persoonlijke 
gesprekken. 
Velen hebben het gevoel ook na de detentie het contact voort te willen zetten, omdat ze ook 
buiten behoefte hebben aan zo’n gemeenschap zoals ze in de gevangeniskerk hebben 
ervaren. De aansluiting tussen binnen en buiten komt echter niet gemakkelijk tot stand. Daar 
zijn veel oorzaken voor. Om er maar een paar te noemen: velen hebben geen ervaringen 
met kerken of andere voorzieningen buiten de gevangenis. Vaak zitten ze ook al voor hun 
detentie in een sociaal en geestelijk isolement. 
Contacten die worden opgebouwd in de gevangenis zijn allereerst gekoppeld aan de 
persoon van de dominee of de pastor en de vrijwilligers. Als er behoefte is aan voortzetting 
van het contact na de detentie is er ook weer behoefte aan een nieuw of voortgezet 
persoonlijk contact als verbinding. Men gaat niet op basis van een foldertje dat men 
meekrijgt in de gevangenis naar een kerkgemeenschap. Daarvoor zijn in het gevoel van de 
meeste gedetineerden en hun familie de drempels te hoog. Die drempels willen we verlagen 
door de inzet van Hendrine als coördinator.

Hoe werkt de coördinator?
Je zou Hendrine kunnen vergelijken met een makelaar die contact legt tussen mensen die 
iets zoeken en mensen die iets beschikbaar hebben.
Vandaar dat we de drempel om Hendrine te bereiken heel laag hebben gelegd. Ze heeft een 
mobiel telefoonnummer dat voor iedereen bereikbaar is: gedetineerden en hun familie zelf, 
maar ook verwijzers. Verwijzers kunnen zijn: gevangenispastores, medewerkers sociale 
dienstverlening in de gevangenis, nazorgorganisaties, vrijwilligers van nazorgorganisaties, 
veiligheidshuizen, en natuurlijk ook de website van Kerken met Stip. Ook zullen er kaartjes 
worden gemaakt die aan gedetineerden en hun familie worden uitgereikt met daarop het 
telefoonnummer en het emailadres waarop Hendrine bereikbaar is.
Indien Hendrine een verzoek krijgt van een gedetineerde of een familielid of een verwijzer, 
gaat zij op zoek naar een kerk die past en ze  neemt daar contact mee op. Zij bemiddelt zo 
voor een contact.
In het najaar (september t/m november) zult u een uitnodiging krijgen voor een 
regiobijeenkomst van Kerken met Stip. Deze zijn belangrijk om bij te wonen. Als u niet kunt 
komen neem dan contact op om een andere datum te bespreken.

De doelgroep is niet alleen in de gevangenis, maar ook daarbuiten te vinden
De doelgroep die voor Kerken met Stip in aanmerking komt is divers en op meer plaatsen te 
vinden dan wel eens wordt gedacht.
In de eerste plaats is de doelgroep te vinden in de gevangenis. Maar niet alleen daar. Ook in 
de nazorghuizen van organisaties als Exodus in heel Nederland , Moria(Nijmegen) ,  de 
Ontmoeting (Epe), Door (Zeeland) en Gevangenenzorg Nederland kunnen de contacten 
worden gelegd. En niet te vergeten via de Alpha-in-Prison projecten die in justitie-inrichtingen 
worden gehouden.



Een belangrijke groep vormen familieleden van gedetineerden, partners, ouders, maar zeker 
ook hun kinderen. Door het delict dat gepleegd is zitten zij vaak ook in een groot isolement in 
de plaats en de buurt waar ze wonen. Ook zij hebben dan veel behoefte aan zorg en 
aandacht.
Tenslotte kan gedacht worden aan mensen die nog niet vast hebben gezeten maar wel met 
justitie in aanraking zijn gekomen. Een goed contact dat ze krijgen kan een preventieve 
werking hebben om niet verder in de problemen te komen. We kennen allemaal de verhalen 
van mensen bij wie aan een delict een lange periode van isolement vooraf gaat.

Kerken met Stip moeten naar buiten treden in de richting van de doelgroep
Om het bereik van de stipkerk te vergroten is het van belang dat de kerken stappen zetten in 
de richting van de doelgroep. Daarvoor zijn tal van mogelijkheden:
-bezoeken aan de gevangeniskerkdiensten en gespreksgroepen met vrijwilligers uit de 
gemeente
-het periodiek organiseren van een activiteit in de gevangenis en het geven van informatie 
over uw kerk. Zie artikel hieronder van Open Hof kerk uit Ede (artikel maken)
-het organiseren en meehelpen van een Alpha in Prison. Hiermee worden twee dingen 
bereikt: het in gesprek gaan met gedetineerden over geloofsthema’s en tegelijk het 
opbouwen van contact dat na de detentie kan worden voortgezet: verdieping en continuïteit 
in contact
-contact met vrijwilligersgroepen van Exodus of gevangenenzorg Nederland om info over 
kerkgemeenschap in de buurt of coördinator KmS Nederland door te geven
-het leggen van contacten met familieleden via informatie aan gedetineerden of door mensen 
van wie men weet dat er iemand van hun familie vast zit een berichtje te sturen
-contact leggen met sociale diensten in gevangenissen of veiligheidshuizen om info te geven 
 
Van belang is om te inventariseren welk aanbod de kerk heeft of kan ontwikkelen in relatie 
tot de behoefte van de doelgroep. Dat kan van alles zijn: persoonlijke gesprekken, diaconaat, 
kerkdiensten, maaltijdbijeenkomsten etc.

Het maken van een concreet werkplan met een aantal haalbare actiepunten
Al deze hierboven genoemde zaken kunnen met steun van het landelijk verband van Kerken 
met Stip Nederland worden omgezet in een concreet werkplan met daarin wat men wil 
bereiken en wat men in dat verband kan doen.

Coördinator Hendrine Verkade organiseert regionale bijeenkomsten om het idee van het 
maken van en concreet werkplan nader te bespreken. Op de avonden zal Stefan van der 
Heijden van ToReachIt mee komen om uit eigen ervaring te vertellen wat de kerk voor hem 
heeft betekend na zijn detentie.

Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit
Bij het leggen van verbindingen gaat het niet om kwantiteit in grote aantallen, maar om de 
kwaliteit 
van de opvang. Mensen die met justitie in aanraking komen zitten in grote problemen. 
Opvang en begeleiding en het bieden van een steuntje in de rug vraagt vaak al veel inzet. 

Website
We proberen zoveel mogelijk de website actueel te houden van Kerken met Stip 
http://kerkenmetstip.nl/ Als u aangesloten bent bij de vereniging kijkt u dan regelmatig op de 
site en blijf ons ook op de hoogte houden als er wijzigingen zijn in de situatie van uw 
gemeente.

Financiële bijdrage voor coördinatie en ondersteuning van KmS
Het is gebleken dat de opbouw van een goed functionerend netwerk niet zonder 
ondersteuning kan. Daarvoor is de landelijke organisatie beschikbaar. Om dat goed te 

http://kerkenmetstip.nl/


kunnen doen is een coördinator nodig om de kerken te adviseren en de contacten te 
bemiddelen. Daarom heeft het bestuur Hendrine Verkade aangesteld. Om de kosten 
daarvan te kunnen betalen wordt van elke stipkerk een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Dat kan 
bijvoorbeeld een bijdrage van de diaconie zijn of een collecte.
We hopen dat iedere kerk zijn steentje bijdraagt. 
Het rekeningnummer van Kerken met Stip is: 
NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. Vereniging Kerken met Stip, Den Haag. 

Reisgenoten
Kerken met Stip is ook vertegenwoordigd in een groep mensen die zich ‘Reisgenoten’ heeft 
genoemd. Hierin zitten mensen van diverse groepen die werken met (ex-)gedetineerden. 
Denk hierbij aan gevangenenzorg Nederland, stuurgroep PrisonAlpha, justitiepredikanten en 
pastores, Reclassering Leger des Heils, Exodus coördinatoren van de vrijwilligers en diverse 
andere groepen. In de bijeenkomsten van Reisgenoten kijken en werken we aan een 
samenwerking waarin we naar elkaar kunnen verwijzen en gebruik maken van elkaars 
specialisme.

Grote landelijke Ontmoetingsdag 2016 met als thema op 16 april 2016: “Meewerken 
aan een nieuw begin”
De doelstelling van Kerken met Stip heeft alles te maken met het hart van ons christelijk 
geloof. Dat geloof is een hoopgevend geloof en kan concreet gestalte krijgen dat er een 
nieuw begin mogelijk is hoe het leven ook gelopen is.
De landelijke ontmoetingsdag 2016 krijgt een bijzondere op zet. Er zal een gevarieerd 
programma zijn met muziek, workshops, en inspiratie. Ook de doelgroep zal een actief 
aandeel hebben in het programma. Het doel van de dag is om ideeën op te doen en 
verbindingen te leggen. Daarom zullen ook partnerorganisaties van Kerken met Stip zoals 
Alpha in Prison, Exodus, Gevangenenzorg Nederland, en ToReachIt deelnemen.
Noteert u alvast deze datum van 16 april 2015 in uw agenda. De plaats en het 
programma zullen binnenkort worden bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kerken met Stip
Jan Eerbeek (voorzitter)


