Inspiratiedag van de Vereniging Kerken met Stip in de Open Hof te Ede op 16 april 2016
o.l.v. ds Regien Smit en de muziekgroep SEVEN:

Er zijn 90 mensen aanwezig op deze dag!

Na het lied “Zomaar een dak boven wat hoofden” opent de voorzitter ds Jan Eerbeek:
“Dat wij elkaar gegeven zijn, dát is kerk. We komen verbinding zoeken en geven.
We hebben de bril naar de toekomst op: velen in detentie kunnen dat niet, gevangen in hun
verleden.
De beleidsnota heet “Gewoon doen”: náást wat anderen aan hulpverlening doen, professioneel
maar in tijd beperkt, zijn wij dichtbij in het gewone leven als antwoord op de vraag en de behoefte
van degenen om wie het gaat."
Om het aantal bezoekers van Kerken met Stip te vergroten doen we dit:
Hendrine Verkade is ingezet als ‘makelaar’, zij brengt kerkzoekers uit detentie en kerken bij elkaar.
We brengen de doelgroep in kaart: ook hun familie, zowel van wie vast zit als van wie net vrij is. De
doelgroep breiden we uit met mensen die psychisch in de problemen raken. In tegenstelling tot de
hulpverlening bieden wij ankerpunten en –plaatsen.
De vrijwilligers in de Kerken met Stip zijn bruggenbouwers. We hebben binnenkort een training
voor deze vrijwilligers beschikbaar.

Dan is er tien minuten de mogelijkheid voor reacties uit de zaal:
Psychologe bij Ypsilon: “De kracht van kerken is het directe lijntje, de onmiddellijke verbinding."
Een GGZ-psychiater verzuchtte: “Waar blijven de kerken? Ik zie ze niet.”
Uit Kerk met Stip-dienst in Ouderkerk: “Er staan zoveel mensen klaar om te helpen, maar ze
hebben te weinig te doen.”
"Ga gewoon doen, mensen willen als mens behandeld worden, niet als lid van een doelgroep.
Vrijwilligster vanuit kerk in TBS: ”De persoonlijke aandacht doet wonderen."
Uit Ede: “Moeizame verbinding met justitie, gesloten deuren. Ook Veiligheidshuis. Willen brieven
versturen aan gedetineerden, stuit op verzet.”
Uit Vlaanderen: “De kerk blijft een (te) hoge drempel hebben voor gedetineerden. Verschil tussen
bajesdienst en kerk buiten botst.
Wees vrijwilliger op de plek waar ‘ze’ zijn: in de bajes, leg daar het contact.”
To Reach It: “De aansluiting bij een kerk draait om ontmoeting: die ontmoeting kan een enorme
steun zijn; je hoort ergens bij. To Reach It verplicht niet tot kerkgang, alleen eerste twee weken
appèl op begeleide mensen. Men blijkt kerken van allerlei soort te zoeken.”

SEVEN zingt en speelt “Rising sun” en “Today”

Podiumgesprek met degenen "om wie het gaat": Kees, Stanley en Stefan (To Reach It):
Stefan noemt wie hem vanuit ‘de kerk’ geholpen hebben op zijn weg in vrijheid, mensen die mij
hun vertrouwen gaven. Ook de steun vanuit de kerk bij het opzetten van zijn stichting To Reach It
voor begeleiding ex-gedetineerden en verslaafden.
Kees is vrijwilliger bij een Exodushuis, bezoekt Silo te Utrecht. Prijst Silo en de Silomaatjes bij de
maaltijden.
Stanley: Het gaat om het praatje, dat je jezelf mag zijn in plaats van een image hoog te moeten
houden. Toen hij vrij kwam was er niemand. Iemand bij wie je kwetsbaar kunt zijn is van belang,
een luisterend oor.
Het zijn de concrete mensen in en van een kerk die ‘t ‘m doen voor je. Het persoonlijke contact is
wezenlijk.
SEVEN zingt en speelt “Witter dan sneeuw”

Interview met Hendrine Verkade:
Hendrine is sinds meer dan een jaar nu coördinator bij Kerken met Stip. Vooralsnog voor vier uur
per week (ze werkt er vrijwillig veel meer).
Ze legt koppelingen: het justitiepastoraat verwijst, Hendrine legt contact en bezoekt betrokkene in
detentie. Iemand kan haar ook zelf bellen vanuit detentie n.a.v. de folder. Hendrine checkt of de
vraag reëel is en zoekt een locale kerk.
De folders zijn de verantwoordelijkheid van de justitiepastores. De folder staat op de website en kan
vandaar geprint worden.
Binnenkort komt er voor alle justitiepastores een aansprekend symbool (geloof, hoop en liefde) ter

beschikking met een kaartje van Kerken met Stip er aan. Zo kort mogelijk met het telefoonnummer
van Hendrine. Dit komt i.p.v. de folder.

Hendrine zoekt locaal naar kerken, Kerken met Stip, maar ook andere via eigen netwerk en kennis.
Contact met kerken lukt, als je doorzet. Via internet zijn veel gegevens te vinden.
Hendrine onderhoudt het contact ook na de koppeling: “je kunt bij mij terecht”, dat geldt ook voor
de kerken.
Zijn er al contacten met familie van gedetineerden? Nee, wel de aansporing het te proberen, ook
voor kerken.

Interview met ds Jan Eerbeek over het project “MyHome”:
MyHome is een project binnen het kader van de Stichting “Exodus”.
De nadruk ligt (vandaag in onze samenleving) op zelfredzaamheid, maar dit project is vooral
bestemd voor diegenen die niet zelfredzaam zijn of het misschien nooit zullen worden.
Professionele ondersteuning is beschikbaar, maar het ontbreekt aan dagelijkse ondersteuning en/of
begeleiding op de momenten dat die het nodigst is.
Het gaat om bewoning van ter beschikking gestelde woningen via contacten met
woningbouwverenigingen. De bijdrage van de gemeenten kan minimaal zijn, er wordt gewoon huur
betaald.
SEVEN zingt en speelt “ Eagles wings” en “Take me to the King”

Podiumgesprek met begeleidende organisaties:
Kees van der Linden (Gevangenenzorg Nederland),
Martin Liefhebber (Alpha in Prison)
Dorien van Bosheide (Justitiepastoraat),
Cees de Gier (Leger des Heils Prison Gate Office),
Ed Borée (regiocoördinator St. Exodus)
Regien vraagt hen: Welke expertise breng je in en wat doe je zelf al om de doelgroep te bereiken?
Kees van der Linden: We werken met 600 vrijwilligers uit de kerken. Dat op zich is al
verbindend. We bieden nazorg via altijd één steeds dezelfde persoon voor de continuïteit en
betrouwbaarheid. We proberen wel verbinding met kerk te leggen, maar niet te nadrukkelijk: we
laten de keuze aan iemand zelf. Voor andere vragen is de PKN-kerkzoeker behulpzaam
Martin Liefhebber: In 10 inrichtingen wordt nu de Alpha in Prison gegeven. Nazorg is een
constante vraag: de groep die de cursus geeft gaat door met de volgende en verliest het contact.
Alpha in Prison kan wel bemiddelen, want we kennen de deelnemers. Een ‘diaconaal spreekuur’ in
de bajes zou structuur geven aan onze bemiddeling en van alle andere organisaties. We hopen op
initiatieven van Kerken met Stip in dezen.
Dorien van Bosheide: We moeten het vooral hebben van vrijwilligers die er getuige van willen
zijn dat God een mens niet loslaat. Die verbindingen moeten worden voortgezet, binnen en buiten
de bajes. Haar droom als justitiepredikant is meer manifestatie van de kerk in de inrichting. Hoe
kan dat meer worden? Het Lichaam van Christus leeft binnen en buiten de gevangenis en verbindt
als zodanig al. Persoonlijk van elkaar weten is wezenlijk. Een vervolgcursus met mensen van de
kerken ná Alpha in Prison is ook een mogelijkheid.
Ed Borée: Zijn expertise is opleiding van vrijwilligers. Om verbinding met kerken te maken ook.
Graag meer band met Kerken met Stip. Samenwerking mag veel meer. Het blijft moeilijk
gedetineerden te volgen, overplaatsingen maken het vaak lastig.
Cees de Gier: Prison Gate Office heeft geen vrijwilligers, maar legt wel waar mogelijk
verbindingen.
Reactie uit de zaal vanuit Vreemdelingenbewaring: “Deze mensen vallen buiten de boot, omdat
ze geen papieren hebben. Zij zijn ook zusters en broeders in Christus! Zet je talenten in. Wat kunnen
we de sans-papiers bieden? De geklinkerden: naar welke kerk mag ik? Vaak wil een kerk er wel
over nadenken: maar na (onaangekondigde) klinkering is de nood acuut."
Hoofdpredikant: "Werk samen, verbind met elkaar."
Regien kondigt aan dat iedereen een porseleinen bakje met een tinnen vogeltje dat naar het licht
(waxinelichtje in het bakje) kan kijken, óf omgedraaid kan worden om dan naar het donker te
kijken, krijgt bij het weggaan. "Mooi voor in gespreksgroepen: hoe draai je jezelf om om het licht te
gaan zien?"

De twee nieuwe Kerken met Stip, De Marcuskerk Utrecht en de Vrije Evangelisatie Zwolle, krijgen
de Kerken met Stip-plaquette voor op hun kerken aangeboden.

SEVEN zingt en speelt “Oceans”
Dan wordt er afscheid genomen van Roel Knol en Wim Timmer als bestuursleden van het eerste
moment. Jan Eerbeek biedt hen een sculptuurtje aan van twee vleugels en leest het lied “Die mij
droeg op adelaarsvleugels”.

Christiaan Donner sluit de bijeenkomst af met er vooral op te wijzen hoe volstrekt nieuw en goed
het is, dat zoveel organisaties samengekomen zijn. Daar is enkele jaren hard aan gewerkt achter de
schermen, oa. door mensen van Alpha.

De bijeenkomst wordt besloten met nog veel ontmoetingen bij soep en broodjes.

Met dank aan de kosters van de Open Hofkerk.
26 april 2016 Christiaan Donner

