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In de tijd van een lock-down hadden we niet verwacht 
dat we zoveel aanvragen zou krijgen. De afgelopen 
maanden zijn we door diverse jusitiepredikanten en 
justitiepastores gebeld met de vraag om een vrijwilliger 
voor iemand die vrij kwam.  
En we waren positief verrast dat er steeds weer 
vrijwilligers te vinden waren die zich in wilde zetten. Ik denk hierbij aan de man die vrij kwam 
en om een Bijbel vroeg. De Bijbel is in de gevangenis een gewild boek onder de 
gedetineerden.  
Buiten de gevangenis is er veel meer vraag naar praktische hulp. Op de vraag om een Bijbel 
en contact na detentie zit Kerken met Stip daarmee in het verlengde van het werk dat in de 
gevangenis is begonnen. We hebben voor deze man een vrijwilliger gevonden. We 
verwachten binnenkort de Bijbel te kunnen uitreiken. Het mooie is natuurlijk dat dit meteen 
een aanknopingspunt is om in gesprek te gaan en een contact op te gaan bouwen. 
  
Ik denk ook aan de vraag die binnen kwam van een vrouw die haar man weer mag bezoeken 
in de gevangenis. ‘Zou iemand mij willen helpen bij het vervoer daarnaar toe? Ik ben 
inmiddels onder doktersbehandeling en heel snel moe. Het zou fijn zijn als iemand mij wil 
rijden want ik mag wel op bezoek maar nog maar eens in de veertien dagen’.  
De situatie in de verschillende PI’s is rondom bezoeken aan gedetineerden niet meer zo ruim 
als het voor de coronacrisis was. Gelukkig mogen gedetineerden Skype en dat verzacht een 
klein beetje de pijn en gemis van de letterlijke bezoeken.  
Maar de vrouw die om vervoer vraagt kunnen we gelukkig ook helpen en haar op die manier 
een klein beetje zorg uit handen nemen.  
 
En we kregen een vraag van een oma. Deze oma wil dolgraag haar kleinkinderen in het 
buitenland spreken. Oma spreekt echter geen Spaans en de moeder van de kinderen geen 
Nederlands. Voor haar hebben we via Epafras iemand gevonden die Spaans spreekt en die 
nu helpt in het contact tussen de oma en haar kleinkinderen. Weliswaar op afstand maar er 
is weer contact en dat is zeer waardevol voor deze oma. In deze coronatijd kwam er erg veel 
op deze vrouw af en het verlies van haar zoon in de gevangenis en de kleinkinderen in het 
buitenland was erg ingrijpend. Daar waar ouderen hun kinderen en kleinkinderen nog 
konden zien door het raam, had deze vrouw die mogelijkheid niet. In zo’n situatie is het extra 
eenzaam. In de nieuwsberichten zag je allerlei initiatieven ontstaan waarin familie elkaar 
door het raam konden zien en spreken maar zelfs dat leek voor deze oma niet mogelijk. Het 
is voor ieder die hierbij betrokken is aangrijpend om te merken hoe blij deze oma is met de 
hulp om op afstand aan haar kleinkinderen te kunnen zien en spreken. 
 
In deze tijd komt er veel op ons af nu het bestaan van mensen en een vertrouwde wereld 
van elkaar ontmoeten onder druk staat. Ook in deze tijd zien we de betekenis van de 
kerkgemeenschap misschien wel scherper dan ooit. Ook de doelgroep van Kerken met Stip  
staat extra onder druk door de beperkte mogelijkheden van contact, waardoor problemen die 
ze toch al hadden nog groter kunnen worden. In ins netwerk Kerken met Stip proberen we te 
doen wat we kunnen. Onze inzet in deze coronatijd hebben we toegespitst op de actualiteit 
in een bijgesteld beleidsplan 2020. U treft het hieronder aan. 
Zomaar een impressie uit de praktijk van iedere dag. 



 
Een ex-gedetineerde appte een paar foto’s om te laten zien wat 
hij aan het maken is. Hierbij kwam ook de vraag of ik afnemers 
weet voor die konijntjes (met of zonder bloementjes). Deze man 
is creatief en doet er veel aan om een nieuw bestaan op te 
bouwen. Zijn creativiteit en inzet vertellen we aan anderen zodat 
hij veel van deze konijntjes kan verkopen. Als u interesse heeft, 
horen we dat graag. 
   
 
Een andere dag belt een ex-gedetineerde om te vertellen dat er weer 
een uurtje bezoek mag komen in de instelling waar hij nu woont. We 
hebben meteen een afspraak gemaakt. En omdat hij ook naar het 
ziekenhuis moet gaan we het nuttige met het aangename 
combineren. De afspraak staat dat we eerst ergens koffie gaan 
drinken en dan naar de arts op bezoek.  
 
In deze coronacrisis bellen regelmatig mensen op, binnen en buiten 
de gevangenis die even een praatje willen maken. Soms zijn dat 
diepzinnige gesprekken en een andere keer is het een gesprek dat 
gaat over de dagelijkse bezigheden en ook het gemis dat we ervaren 
nu alles zo is veranderd in de samenleving. En het is helemaal fijn als 
iemand om hulp vraagt en niet verwacht dat je hulp kan bieden in deze tijd en als er dan toch 
een vrijwilliger is die bereid is om met iemand een wandeling te gaan maken.   
 
Financiële bijdragen 
Omdat ons werk juist ook in deze tijd van betekenis is hebben we naast onze praktische 
inzet ook financiële middelen nodig om dat mogelijk te maken. 
Daarom vragen wij u als dat nog niet is gedaan de jaarlijkse bijdrage van uw kerk over te 
maken op NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. "Vereniging Kerken met Stip", Den Haag. 
Uw gift kan mogelijk met de belasting verrekend worden: Kerken met Stip heeft een ANBI 
status met registratienummer: 850450615. Ook hopen we weer op giften van particulieren. 
 
 

Beleidsplan 2020 
 
Om ons werk in deze coronatijd toe te spitsen op de nood die we tegenkomen, hebben wij 
ons beleidsplan aangepast. 
 
Kerken met Stip is een landelijk netwerk van 65 kerken die gastvrij willen zijn voor ex-
gedetineerden, hun familie en voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.  
Achter dit netwerk van kerken en parochies gaan duizenden leden schuil die open willen 
staan om mensen uit de doelgroepen van Kerken met Stip perspectief te bieden. Hun leden 
en vrijwilligers kunnen betrokken worden om persoonlijke steun te bieden en om mensen die 
dat willen te betrekken in hun activiteiten. Zo zijn er naast persoonlijke steun ook 
mogelijkheden voor participatie. Dit is van groot maatschappelijk belang omdat herstel van 
het leven niet alleen een taak is van professionele instellingen, maar ook van de 
samenleving zelf. Kerken met Stip leveren zo herstelmogelijkheden in de dagelijkse 
levenssituatie. Daar is zo blijkt uit onderzoek veel behoefte aan.  
Verder sluiten Kerken met Stip aan op het werk van geestelijk verzorgers in instellingen van 
Justitie en de Geestelijke Gezondheidszorg.  Geestelijk verzorgers kunnen zo hun werk in 
deze instellingen voor mensen die daar behoefte aan hebben een vervolg geven in de plaats 
waar ze gaan wonen als ze de instelling verlaten. Mensen die een geloofsgemeenschap 



zoeken kunnen in contact worden gebracht met een kerk die bij hen past. Zo kan worden 
voortgezet wat in de geestelijke verzorging is opgebouwd. 
Geestelijk verzorgers en gedetineerden kunnen daarvoor het eerste contact leggen met de 
diaconaal pastor van Kerken met Stip. Zij is  voor iedereen bereikbaar via een laagdrempelig 
telefoonnummer dat op de website staat vermeld. Samen met de verwijzer en de kerkzoeker  
wordt in kaart gebracht wat voor een gemeente de kerkzoeker zoekt en wat hij of zij daarvan 
verwacht. Het tot stand brengen van een verbinding is maatwerk om aan de mogelijkheden 
van de kerkgemeenschap en verwachtingen van de kerkzoeker te kunnen voldoen. De 
diaconaal pastor zoekt naar een kerk en één of meer vrijwilligers voor het directe contact. De 
ervaring leert dat de diaconaal pastor niet klaar is als het contact tot stand is gekomen en 
klikt. Meestal blijft de diaconaal pastor nog enige tijd op de achtergrond aanwezig als 
aanspreekpunt voor vrijwilliger en kerkzoeker en om zo nodig advies te kunnen geven. 
Regelmatig komt het ook voor dat de diaconaal pastor zelf het contact blijft onderhouden met 
de kerkzoeker omdat een koppeling met de vrijwilliger niet in tact blijft. Dan krijgt het contact 
met de diaconaal pastor een meer blijvend karakter en ontstaat er met haar een pastorale 
relatie. 
 
In deze corona tijd ligt er een sterk accent op de diaconale contacten die de pastor zelf 
onderhoudt. 
Contacten met vrijwilligers van kerken komen door de “afstand” veel moeilijker tot stand. 
Gezien het verspreid wonen en ook weer de “afstand” richt de diaconaal pastor zich dit jaar 
vooral op telefonische contacten, zo nodig met een video verbinding. 
Voor de verdere periode van beperkingen door corona is een beleidslijn uitgezet voor de 
werkzaamheden van de diaconaal pastor en het bestuur 
In de tijd voor corona bestonden de werkzaamheden van de diaconaal pastor voor 65 % uit 
werk  gericht op begeleiding van de doelgroep en voor 35 % uit activiteiten gericht op de 
organisatie van het netwerk om de begeleiding van de doelgroep te kunnen realiseren. 
Bij de 65 % doelgroep begeleiding gaat het om: contact met gedetineerden , (ex) 
gedetineerden, familie en mensen die psychisch kwetsbaar zijn, contact met vrijwilligers, 
contact met verwijzers, het maken van koppelingen, contact  Dienst Geestelijke Verzorging 
DJI, bijdrage aan onderzoek dr R, de Vries naar verbetering begeleidingsinterventies richting  
de doelgroep, kerkdiensten in PI ’s om contact met de doelgroep te leggen. 
Bij de 35 % organisatiewerkzaamheden gaat het om:  ondersteuning bestuur in financiële 
zaken, correspondentie en in en uitgaande mail, contact webmaster, vergadering en 
verslaglegging bestuur, overleg voorzitter,  PR  en nieuwsbrieven, organisatie 
ontmoetingsdag, ANBI status bijhouden. 
In deze verdeling zijn in 2019 vijftig begeleidingscontacten met de doelgroep gerealiseerd zo 
blijkt uit het jaarverslag. 
 
Op basis van deze gegevens is met betrekking tot de huidige corona tijd de volgende 
beleidslijn vastgesteld. 

1. Versterkte inzet op het leggen van contact met en begeleiding van de doelgroep. 
Veel mensen in de doelgroep hebben het extra zwaar in de coronatijd door 
eenzaamheid, versterking psychische problemen, isolement, gebrek aan 
hulpverlening, voedseltekorten. Tegelijk is het moeilijker contact met ze te krijgen 
door reisbeperkingen, niet of beperkt toegankelijk zijn van gevangenissen, 
psychische beperkingen in het leggen van contact. Daarom is besloten de 35 % 
organisatie terug te brengen naar 25 % . Dit kan ook omdat een aantal 
organisatie activiteiten zoals vergaderingen, reizen en verslaglegging beperkter 
gebeuren. De inzet op de begeleiding van de doelgroep wordt gebracht op 75% 
door meer contactmogelijkheden te zoeken in contact met justitiepastoraat en 
pastoraat onder mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Hierbij kan ook meer 
gebruik gemaakt worden van het ontwikkelen van telefooncontact en 
correspondentie met gevangenen door de diaconaal pastor en door vrijwilligers 



van de aangesloten kerken. Het aantal te realiseren begeleidingscontacten wordt 
van vijftig op zestig gebracht. 

2. Informeren en ondersteunen van de kerken in nieuwsbrief en door telefonische 
adviseringsvragen die binnenkomen via de website of via de telefoon. Ook 
vrijwilligers die in een kerkgemeenschap worden begeleid in vragen die ze 
hebben in het contact met doelgroep. 
In toenemende mate ondersteunen we ook predikanten die om advies vragen of 
een luisterend oor. Zij hebben te maken met gemeenteleden die in detentie zitten 
of uit detentie komen en met de slachtoffers.  

3. Het realiseren van de begroting 2020 en de werving van  de benodigde financiële 
middelen. 

4. Overleg en vergaderingen met de diaconaal pastor en bestuur via Zoom.  
 
 
Vastgesteld door bestuur van Kerken met Stip op 6 juli 2020 
 
Wij wensen u in de komende tijd veel sterkte toe, persoonlijk en in uw werk in de kerk en we 
hopen op gezondheid voor ons allemaal.  
Met hartelijke groet, 
 
Hendrine Verkade (diaconaal pastor)  
Jan Eerbeek (voorzitter) 


