
Toespraak 70-jarig jubileum justitiepastoraat oktober 2019  

 

Allereerst wil de vereniging Kerken met Stip u van harte gefeliciteerd met het 70-

jarig jubileum!  

Ik neem u graag mee in een verhaal uit de praktijk van Kerken met Stip. 

 

Op uitnodiging van een justitiepredikant kom ik in een gevangenis om kennis te 

maken met Albert.  

Na zijn detentie wil hij in contact komen met een kerk.  

Ik vraag hem waar een kerk hem mee zou kunnen helpen als hij vrij is. Hij zoekt 

een steuntje in de rug en hij wil meer weten over God.  

Na het bezoek denk ik meteen aan vrijwilliger Gert, die bij Albert in de buurt 

woont.  

Gert is een rustige man die al eerder een ex-gedetineerde geholpen heeft. Hij is 

vriendelijk en hij kan op een eenvoudige manier over het geloof in God vertellen.  

Als Albert vrij komt, spreekt Gert regelmatig met hem af en hij leert ook de 

familieleden van Albert kennen. Ook gaat Albert met hem mee naar de kerk en 

naar een Bijbelkring.  

Albert heeft geen eigen woning en hij verblijft bij diverse familieleden, of hij slaapt 

op de bank in het huis van zijn ex-vrouw en hun gezamenlijke dochtertje.  

Na een half jaar krijgt Albert een woning met begeleiding. Dat heeft hij nodig 

vanwege zijn lichamelijke en psychische beperking.  

Vrijwilliger Gert bel ik regelmatig op om te horen hoe het gaat. Na een tijdje vertelt 

Gert dat Albert een pauze wil inlassen in het contact.  

In overleg met Gert ga ik als diaconaal pastor af en toe een kopje koffie drinken 

met Albert, om het contact met hem niet te verliezen. Zo ontmoet ik ook zijn 

dochtertje. Ze is dol op Albert en Albert op haar. Ze maakt veel tekeningen voor 

hem.  

Tijdens de bezoekjes probeer ik er achter te komen waarom Albert geen contact 

meer wil met Gert.  

Het blijkt dat hij het in de kerk van Gert niet fijn vindt. ‘Ik ben anders en ik voel me 

er niet thuis’, zegt hij.  

Ik overleg met Gert om te kijken naar andere mogelijkheden. Gert zoekt naar 

verloop van tijd Albert weer op en stelt voor samen naar een andere kerk te 

zoeken waar hij zich wel prettig voelt. Ze vinden samen zo’n kerk en ze gaan daar 

ook samen heen.  



Na een tijdje geeft Albert aan dat hij gedoopt wil worden. De datum staat gepland, 

maar de zaterdag voor zijn doop haalt de politie hem op. Hij moet nog een 

openstaande straf uitzitten.  

Albert is in de gevangenis heel erg van slag en hij mist zijn dochtertje heel erg.  

Met Gert en de familie zorgen we ervoor dat Albert regelmatig bezoek krijgt. 

Leden van de kerk worden gevraagd om een kaartje te sturen.  

Met de zus van Albert ga ik met zijn dochtertje bij hem op bezoek.  

Albert is onder de indruk dat zoveel mensen moeite voor hem doen nu hij in de 

gevangenis is.  

Na ruim 3 maanden komt Albert weer vrij.  

Hij gaat ook weer naar de kerk. Kortgeleden met Pinksteren is hij gedoopt. Dat 

was voor iedereen een emotioneel gebeuren.  

Na de kerkdienst ga ik even naar de moeder van Albert. Maar zij heeft geen tijd 

om uitgebreid te praten,       ze wil zo snel mogelijk iemand van de kerk daar 

spreken, omdat ze ook gedoopt wil worden.  

 

Niet lang na deze doopdienst werd Kerken met Stip genomineerd voor de 

jaarlijkse KANS-inspiratieprijs. In een filmpje dat hiervoor gemaakt werd vertelde 

Albert over de betekenis van Kerken met Stip voor ex-gedetineerden.  

In een overvolle Sint Catharina Kathedraal in Utrecht kregen we de eerste prijs. 

Samen met Albert en Gert namen we die in ontvangst. Onderdeel van de prijs 

was een wisselbeeld van de Heilige Christoffel, de beschermheilige van reizigers. 

We zien er reizigers op de levensweg in.  

Met dit beeld willen wij in het komende jaar langs Kerken met Stip gaan om hen 

te bemoedigen.  

Als eerste zijn we met het beeld naar Paul Oskamp gegaan. 

Samen met RK pastor Martin Zandstra is Paul Oskamp initiatiefnemer van Kerken 

met Stip vanuit het justitiepastoraat.  

Zijn initiatief heeft ertoe geleid dat er zo’n  kleine 70 Kerken met Stip zijn, 

verspreid over heel het land en van allerlei gezindten.  

Zoals we in verhalen als die van Albert kunnen zien, is Kerken met Stip heel 

duidelijk van toegevoegde waarde op het justitiepastoraat.  

 

Mooi vind ik het om dit te kunnen vertellen bij dit 70-jarig jubileum van het rooms 

katholiek en protestants justitiepastoraat. 


