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Kerken met Stip inventariseert gastvrije parochies en gemeenten waar ex-gedetineerden 

welkom zijn en zich op zondag en door de week thuis kunnen voelen. Zo helpt Kerken 

met Stip mensen om na hun detentie geestelijk gesproken een dak boven hun hoofd te 

vinden en een gemeenschap die hen steun biedt voor hun geloof en leven. 

 
 

1. Kerken met Stip effectiever maken 
Op zaterdag 5 april 2014 was de landelijke ontmoetingsdag van Kerken met Stip. Het was een 
inspirerende bijeenkomst, waar het vooral ging over de vraag hoe Kerken met Stip meer in 
verbinding kunnen komen met de doelgroep. Gesteld werd dat de kerken van grote betekenis 
kunnen zijn voor de gedetineerden en hun relaties, en dat Kerken met Stip zich niet alleen hoeven 
richten op gedetineerden en ex-gedetineerden, maar vooral ook op hun familie, partner, kinderen, 
ouders, tijdens en na de detentie.  
Het bestuur van de vereniging Kerken met Stip bracht een aantal punten in die werden besproken. 
Veerle Rooze gaf een presentatie van wat zij de afgelopen jaren in haar project “Verbinden en 
versterken” had waargenomen in al de netwerken van kerken en hulpverleners rondom de 
gevangenissen in Lelystad en Almere. Alles wat op tafel kwam is inmiddels uitgewerkt in een aantal 
actiepunten, gericht op vergroting van de effectiviteit van Kerken met Stip.  

 Kerken met Stip die wervend willen zijn kunnen met vertegenwoordigers meer aanwezig zijn in de 
gevangeniskerk en beschikbaar zijn voor familieleden van gedetineerden. Er kan meegewerkt 
worden  in bestaande nazorgprojecten. Zichtbare presentie legt verbinding. Er moet dus een 
omslag komen van afwachten naar opzoeken, van aanbodgericht naar vraaggericht (waar hebben 
mensen behoefte aan?).  

 Kerken met Stip moeten plaatselijk en regionaal worden versterkt door ondersteuning vanuit het 
landelijke bestuur. Van belang daarbij is het maken van een actieplan om de beweging richting 
gedetineerden en familie en nazorgprojecten van Exodus in concrete actiepunten vast te leggen. 
In dit actieplan gaat het erom waar de kerk met Stip op inzet en hoe dit gerealiseerd kan worden 
in concrete acties. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: 

 1) bezoek aan gedetineerden tijdens de kerkdiensten in de gevangenis om informatie te geven;  
 2) bezoek aan de gedetineerde op verzoek om contact ‘buiten’ voor te bereiden;  
 3) beleggen van een ontspanningsavond in de gevangenis om gezicht te geven aan de Kerk met Stip;  
 4) contact met familie van gedetineerden (zij zitten vaak in een isolement);  
 5) deelname aan nazorgprojecten van bijv. Exodus (vrijwilliger in Exodushuis of Exodusmaatje 

worden.  
6) verbinding leggen met een nieuw thuiscoachingsproject met vrijwilligers van Exodus. Dit is het 

project Supporter. Supporters gaan woonbegeleiding geven in de woonsituatie van ex-
gedetineerden. De vrijwilligers (Supporters) krijgen een grondige training aangeboden en worden 
begeleid door een maatschappelijk werker van Exodus.  

 
In het actieplan wordt uitgewerkt hoe men tot contact komt met behulp van een van deze 6 

mogelijkheden. 

 Het contact met het justitiepastoraat zal worden geïntensiveerd, om tot een goede 
doorverwijzing te komen. Maar ook zullen in het actieplan andere communicatiekanalen met de 
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inrichtingen worden ingezet om de beschikbaarheid van Kerken met Stip permanent onder de 
aandacht te brengen.  

 De website van Kerken met Stip wordt geactualiseerd en bijgehouden als een permanent 
communicatiemiddel. Ook zullen op de website tips en concrete ervaringen van Kerken met Stip 
worden opgenomen.  

 Het bestuur zal beginnen met een bezoek aan alle Kerken met Stip, eventueel enkele kerken 
gecombineerd (Jan Eerbeek). 

 
2. Bestuur 
Na enkele wisselingen in het bestuur bestaat 
dit sinds voorjaar 2014 uit de volgende 
mensen: 

Drs. J.D.W. Eerbeek: voorzitter,  

Ds J.C. Donner: secretaris,  

Ing. H. van Doorne: penningmeester,  
Drs W.C. Timmer (namens het bureau 
Hoofdaalmoezenier DGV) ,  
Drs H.J.J.M. Vossen (namens het rooms-
katholieke opbouw-en diaconale werk),   

 
3. Website 
De website www.kerkenmetstip.nl  is geheel 
geactualiseerd en vernieuwd door onze 
webmaster Roswitha Witten. 
 
4. Informatiemateriaal 
Informatiemateriaal voor gedetineerden zal 
worden geactualiseerd en effectiever 
gemaakt, gericht op de belevingswereld van 
de gedetineerden, en zal beschikbaar komen 
voor Kerken met Stip.  

Mw. C. Karsten-van der Brugge (namens de VPE),  
dhr. D. de Jong (vanuit de Stipkerk Open Hof te Ede). 
 

5. Dank 
Het bestuur van de vereniging dankt  Marieke van Zwam (Exodus Leiden), omdat zij in het afgelopen 
jaar het secretariaat van Kerken met Stip verzorgd heeft.  Haar ondersteuning was dringend nodig: zij 
heeft orde gebracht in het verouderde adressenbestand, vergaderingen genotuleerd en veel 
mailcontact verwerkt. Per 1 oktober nemen we afscheid van Marieke. 
 
5. Coördinator 
Voor de ondersteuning ter plaatse van Kerken met Stip zal een coördinator worden aangesteld, eerst 
op vrijwillige basis en naar we hopen met steun van de kerken na enige tijd als betaalde 
medewerker.  
Hendrine Verkade heeft dit werk inmiddels ter hand genomen. Zij heeft vanuit haar theologische 
opleiding stage gelopen bij het justitiepastoraat en is goed bekend met zorg aan gedetineerden en 
ex-gedetineerden.  
Zij heeft  inmiddels al bij enkele Kerken met Stip contacten opgebouwd.  
 
6. Nieuwe Kerken met Stip 
Als nieuwe Kerken met Stip heten wij welkom: 
- De Goede Herder kerk in Doetinchem 
- De Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel 
- De Koningskerk in Rotterdam 
 

Wie een (nog gratis) plaquette voor aan de kerk met het logo wil bestellen: 

neem het best contact op met Christiaan Donner via cdonner@online.nl of T. 06-23448383 

 
8. Initiatief vanuit ‘de doelgroep” 
Toen ik aan de buitenmuur van “De Ontmoetingskerk” in Naaldwijk (PKN) ruim een jaar geleden een 
plaquette kwam bevestigen, kwam Stefan enthousiast met mij meedoen.  Hij was ook voor het team 
van maatjes daar in de kerk een verrassing. Samen met zijn vrouw Sharinda bleek hij grootse plannen 
te hebben. Hijzelf ex-gedetineerd, zij vrijgekomen uit de verslavingszorg. Inmiddels zijn ze getrouwd 

http://www.kerkenmetstip.nl/
mailto:cdonner@online.nl
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en hebben ze binnen een jaar een enorm netwerk weten op te bouwen van contacten binnen de 
wereld van de zorg voor ex-gedetineerden en ex-verslaafden. Maar ook met ondernemers en 
mensen van justitie en bijvoorbeeld met Alpha in prison. Zo ook met projecten voor ex-gedetineer-
den vanuit de kerken in Groot-Brittannië.  Hun enthousiasme en dorzettingsvermogen in combinatie 
met hun overduidelijke gave in het onderhouden van goede contacten heeft er in korte tijd voor ge-
zorgd, dat er nu een stichting staat, die in oktober gepresenteerd wordt.  “To Reach It” is de naam, 
alles wat daarbij komt kijken is geregeld, tot en met een eigen toegankelijk kantoor in het Westland. 
Zij gaan samen voorlichting geven aan scholen, aan wie met deze zorg te maken hebben en aan 
kerken. Zij gaan een netwerk opzetten van over campings verspreide caravans, waar gedetineerden 
laagdrempelig opgevangen kunnen worden na vrijlating, waarbij zij bij de poort worden opgehaald 
en van een eerste noodpakket voorzien. De plannen liggen er niet alleen, die staan intussen als een 
huis en worden gesteund door alle mogelijke professionele bijstand.  Ook gevangenisdirecteuren en 
medewerkers van Justitie geven hun steun en hun bijdrage aan wat Stefan en Sharinda opgezet 
hebben. Zie de Nieuwsflits op de website van Kerken met Stip voor meer informatie over de pre-
sentatie. Alsof het niks is hebben zij inmiddels ook een handboek vertaald, dat hun engelse zuster-
organisatie heeft geschreven voor kerken als hulp bij het opvangen van ex-gedetineerden en ex-
verslaafden.  Dit handboek is meteen het eerste dat we op papier hebben om elkaar als kerken van 
dienst te ziijn. Geschreven vanuit de vragen van ervaringsdeskundigen van de ‘doelgroep’ aan de 
kerken. Kan het beter? U gaat er van horen. 
Volg “ToReachIt” op Facebook of zie hun website www.toreachit.com 
(Christiaan Donner) 

 
Vermeldingen van activiteiten rondom Kerken met Stip vind je o.a. op de websites: 

www.openhof-ede.nl/ , www.silogemeente.nl , www.nassaukerk.nl 

 

COLOFON 
De Nieuwsbrief van Kerken met Stip verschijnt gratis tweemaal per jaar onder redactie van het bestuur van de 
Vereniging Kerken met Stip. Eindredactie Christiaan Donner. Secretariaat: Kerken met Stip, Exodus Nederland, 
Morssingel 5  2312 AZ  Leiden  Tel.: 071-5161950 Website: www.kerkenmetstip.nl  
Deze nieuwsbrief mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid. Giften voor het landelijk werk van Kerken 

met Stip zijn welkom op bankrekening NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. Kerken met Stip.  
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