Een godsdienstig dak
boven het hoofd

Laagdrempelige, gastvrije
Kerken met Stip

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens
hun gevangenschap (opnieuw) de waarde
van geloven èn de waarde van een
geloofsgemeenschap. Jammer genoeg
vinden ze na hun straf zelden aansluiting
bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en
vrouwen in hun detentie wekelijks de
vieringen meemaakten.

Waarom een STIP? Het schijnt dat
zwervers vroeger een teken, een stip,
aanbrachten op huizen en boerderijen,
die openstonden om hun onderdak te
verlenen. Hierop heeft Kerken met Stip
voortgeborduurd. Laagdrempelige,
gastvrije plekken waar echte belangstelling
aan de dag wordt gelegd voor exgedetineerden, die een nieuw begin willen
maken.

Voor de meeste gedetineerden is de
drempel naar een onbekende kerk buiten
de muren te hoog. Daarom zoekt de
vereniging Kerken met Stip christelijke
geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal
een dak boven hun hoofd kunnen geven.

“Een huis voor de ziel geeft
me grond onder de voeten om
het vol te houden in de
samenleving”

Een huis voor hun ziel. Dat zou zelfs de
kans op recidive kunnen verminderen!

Landelijk netwerk
Wil uw gemeenschap een of meer
ex-gedetineerden opnemen, koppelen aan
maatjes of introduceren bij één van de
gemeenschapsactiviteiten, dan bent u een
Kerk met Stip.

Als vereniging streven wij ernaar om een
landelijk netwerk van Kerken met Stip in
kaart te brengen, waar justitiepastores en
predikanten vanuit de gevangenis contact
mee kunnen leggen en naar kunnen
verwijzen ten behoeve van gedetineerden
die vrij komen.

“Hier voel ik me weer
helemaal opbloeien. Ik kan
mezelf zijn. Toen ik weer vast
kwam te zitten, kreeg ik
kaartjes uit de parochie met
‘sterkte’ erop”.

Sinds 2007 is er een website waarop alle
Kerken met Stip zich presenteren:
www.kerkenmetstip.nl
Hier kunt u ook meer informatie vinden
over het project.
De sites van het protestants of katholiek
gevangenispastoraat geven relevante
informatie over (ex) ge-detineerden. En
zie verder ook de sites van
www.gevangenispredikant.nl of
www.gevangenispastor.nl

Voorwaarden
Uiteraard komen niet alle gedetineerden
voor een verwijzing in aanmerking.
Zo is een belangrijk criterium of kandidaten
gemotiveerd zijn en niet direct recidiveren
doordat hun verslaving aan drugs of
alcohol hen nog parten speelt.
En ook een geloofsgemeenschap moet
aan bepaalde minimumvoorwaarden
voldoen wil zij een STIP verdienen.
In ieder geval dient er genoeg actief kader
beschikbaar te zijn om de gastvrijheid
gestalte te geven.
De landelijke vereniging bekijkt samen met
de geloofsgemeenschap wat de mogelijkheden ter plaatse zijn en waar mogelijke
valkuilen liggen.

Verschillende justitiepastores van
katholieke en protestantse huize zijn
beschikbaar voor feedback.
Kerken met Stip is een project van het
Justitiepastoraat van de Kerken.
De vereniging werkt samen met Stichting
Exodus Nederland.

EX-GEDETINEERDEN
HARTELIJK ONTVANGEN

Voor meer informatie en een brochure
neem contact op met de landelijke
vereniging:

“Gastvrijheid vraagt om

wederzijds respect van de
gemeente en de ex- gedetineerde.
Daarom is het
belangrijk om open te zijn over de
verwachtingen naar elkaar toe.
Hiermee zijn beide partijen
gediend”.

Secretariaat:
p/a Exodus Nederland,
Morssingel 5, 2312 AZ Leiden
Contactpersoon: Hendrine Verkade
Tel: 0613552954
email: kerken.met.stip@gmail.com
website:
www.kerkenmetstip.nl
Hier mag je zijn wie je bent
en willen we zuinig zijn op elkaar
want God is zuinig op ons.

Wilt u een STIP
op uw kerk?

