Jaarverslag Kerken met Stip 2017
1. Het werk van Kerken met Stip
Kerken met Stip is een landelijk netwerk van kerken die gastvrij
willen zijn voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie.
De laatste jaren is de doelgroep uitgebreid naar mensen die
psychisch kwetsbaar zijn en mensen die vastgelopen zijn in de
onherbergzaamheid en de ingewikkeldheid van de samenleving.
2. Werkzaamheden van de diaconale pastor
Door de diaconale pastor worden koppelingen gemaakt met
vrijwilligers van de aangesloten kerken. Verwijzingen komen uit het justitiepastoraat, de GGZ,
aanmeldingen via de website en organisaties die hulp bieden aan mensen die vastgelopen zijn. Ook
geeft de diaconaal pastor trainingen aan vrijwilligers en begeleidt aangesloten kerken en kerken die
zich willen aansluiten. Verder is zij aanspreekpunt voor vragen die haar via de website bereiken.
De werkzaamheden van de diaconaal pastor zijn gericht op het leggen van verbindingen tussen
iemand die een kerk zoekt en een concrete kerk. Het leggen van deze verbinding vraagt een
zorgvuldige aanpak. Allereerst is het nodig de wensen en ideeën van degene die zoekt in kaart te
brengen. Vervolgens moet een goede verbinding op maat worden gemaakt met een vrijwilliger van
de betreffende kerk. De ervaring leert dat de diaconaal pastor niet alleen kan volstaan met verwijzen,
maar dat zij vanuit een eigen opgebouwd contact tot een zorgvuldige overdracht moet komen. Dit
betekent een arbeidsintensieve werkwijze. Deze werkwijze blijkt in de praktijk zijn vruchten af te
werpen in toename van geslaagde koppelingen.
De diaconaal pastor heeft in 2017 een aanstelling voor 4 uur per week in de maanden januari t/m
augustus 2017 en voor 8 uur per week in de maanden september t/m december.
3. Koppelingen
Het aantal koppelingen is in 2017 weer gestegen. Van 6 in 2015 ging het via 35 in 2016 naar 42 in
2017. De stijging is te verklaren uit:
1. het constante werk van de diaconale pastor in de richting van de doelgroep
2. groeiende bekendheid bij verwijzers
3. goede informatie op de website.
Ook blijkt het persoonlijk contact met de diaconaal pastor een belangrijke rol te spelen in het
totstandbrengen van goede koppelingen.
4. Landelijke ontmoetingsdag 2017
De landelijke ontmoetingsdag 2017 had als thema: Verbinding maken met de doelgroep. Er waren ca.
90 deelnemers. Het programma bestond uit:
- Opening door voorzitter Kerken met Stip Jan Eerbeek.
- Interview met ds. Folly Hemrica (straatpastor De Bakkery in Leiden)
- Gesprek van de zaal met Folly Hemrica
- Reactie van Reijer de Vries (universitair docent Centrum voor het Justitiepastoraat) op
verhaal Folly Hemrica en op reacties uit de zaal
- Vraaggesprek met Hendrine Verkade over haar praktijkervaringen als diaconaal pastor
- Bevestiging Hendrine Verkade als diaconaal pastor
- Interview met Jack Keijzer over het verlies van 2 zoons: een door moord en een maakte zelf
een einde aan zijn leven
- Interview met Jan Eerbeek over verschillende ontwikkelingen Kerken met Stip.
De algehele leiding van deze dag was in handen van justitiepredikant Dorien Bosheide en muzikale
ondersteuning werd verzorgd door Joany Muskiet met haar bandleden.

5. Project My Home
Een nieuw project van Kerken met Stip en Exodus en de kerken is het My Home project. My Home
richt zich op mensen die psychisch kwetsbaar zijn en die nooit helemaal zelfredzaam zullen worden.
Zij krijgen blijvend een steuntje in de rug. Er wordt gewerkt met vrijwilligers die hen begeleiden in
hun eigen thuissituatie. Deelnemers en vrijwilligers vormen samen een coöperatie die een basis
heeft in een kerkgemeenschap. Dit om de continuïteit van de begeleiding te garanderen. Iedere
deelnemer houdt zijn/haar eigen professionele hulpverlener. Vrijwilligers krijgen een gedegen
training en worden gecoacht bij de uitvoering van hun werk. Het My Home project is een bijdrage
vanuit de kerk om blijvende stabiliteit te bieden aan mensen die kwetsbaar in het leven staan.
In Leiden en in Borger zijn pilotprojecten in voorbereiding. In Borger is er inmiddels een
samenwerkingsverband tussen de diaconie van de PKN en de gemeente Borger-Odoorn.
6. Bestuurlijke zaken
6.1 Samenstelling bestuur
Jan Eerbeek (voorzitter), Christiaan Donner (secretaris), Joop van ’t Hof (penningmeester sinds
augustus 2017; Henk van Doorne was bestuurslid en penningmeester tot juli 2017), Ryan van Eijk
namens justitiepastoraat, Connie Karsten, Hub Vossen, Reijer de Vries, Ron Vermeulen, Dingeman de
Jong, Hendrine Verkade (diaconaal pastor en bestuursadviseur)
6.2 Vergaderdata bestuur
Het bestuur vergaderde op 13 februari, 8 mei, 11 september en 13 november.
6.3 Beleidsplan 2018/2019
Het beleidsplan 2018/2019 werd voorbereid in 2017 en vastgesteld in de bestuursvergadering van 29
januari 2018. Het thema van het beleidsplan is: Duurzame verbindingen.
6.4 Huishoudelijk reglement
Voor Kerken met Stip geldt een huishoudelijk reglement dat in 2017 is voorbereid en op 29 januari
2018 is vastgesteld door het bestuur.
6.5 Aansluitingsovereenkomst
Sinds 2016 treden nieuwe kerken toe tot het landelijk netwerk door middel van een
aansluitingsovereenkomst. Met de kerken die al langer deel uitmaken van het netwerk wordt
overlegd of zij ook een aansluitingsovereenkomst willen tekenen.
7. ANBI-status
In 2017 werd de ANBI-status voorbereid, die in 2018 is toegekend. E.e.a. is te lezen op de website
www.kerkenmetstip.nl
8. Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek over Kerken met Stip wordt verricht door dr. Reijer de Vries,
universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit en door studenten die door hem
worden begeleid.
9. Aantal nieuwe kerken
In 2017 zijn de volgende 6 kerken toegetreden:
- Protestantse Gemeente Doetinchem, De Wingerd
- Oosterkerkgemeente Zoetermeer, Perronmeeting
- Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle
- Leger des Heils Zwolle
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zwolle-zuid, Koningskerk
- RK Parochie Sint-Odulpus van Brabant Oirschot

10. PR en communicatie
De website geeft actuele informatie over Kerken met Stip. Veel contacten met de doelgroep worden
gelegd via de website. Daarom wordt de website nauwkeurig dagelijks bijgehouden.
Periodiek wordt een digitale nieuwsbrief verzonden aan ruim 500 contactadressen.
11. Bijzondere activiteiten
Op 1 maart hebben we in Soest een bijeenkomst gehad met diaconieën van verschillende kerken.
Het was goed om informatie uit wisselen samen met iemand van Schuldhulpmaatje. Het was een
avond waarin we informatie hebben uitgewisseld en vragen hebben gesteld over het werken met de
doelgroep van Kerken met Stip.
Er wordt nu in Soest gekeken of we deze avond een vervolg kunnen laten krijgen.
In april hebben we ook een gesprek gehad met Dick den Hertog van St. Volharding. Zij delen Bijbels
en boeken uit in politiecellen en gevangenissen en gaan in gesprek met de mensen. Er wordt nu
onderzocht op welke manier er kan worden doorverwezen naar Kerken met Stip, indien daar
behoefte aan is. In dit gesprek merkten we dat het goed is om elkaar te versterken en aan te vullen in
onze werkzaamheden.
12. Samenwerkingspartners
De samenwerkingspartners van Kerken met Stip zijn:
Exodus
Epafras
Gevangenenzorg Nederland
Alpha in Prison
Justitiepastoraat

