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Inleiding 
In de moeilijke tijd die we doormaken door de coronacrisis willen wij u 
graag op de hoogte houden van het werk van Kerken met Stip. Daarbij 
richten we ons op dit moment vooral op mogelijkheden om contact te 
houden met onze doelgroep.  
 
 

Extra isolement voor gedetineerden   
De kerkdiensten in PI’s kunnen al een aantal weken niet meer gehouden worden. Omdat ook 
bezoek niet mogelijk is het een extra moeilijke situatie voor gedetineerden en hun familie. 
Daarom vragen wij u in uw kerk gedetineerden en hun familie in uw voorbeden te gedenken. 
Wij vragen u in uw gebeden ook te denken aan de medewerkers van de Inrichtingen van 
Justitie die de zorg voor de gedetineerden hebben. 
Aan de hoofdpredikant en de hoofdaalmoezenier van Justitie hebben wij gevraagd of wij als 
Kerken met Stip in deze bijzondere situatie iets voor gedetineerden kunnen betekenen door 
middel van contact op afstand. Dit aanbod werd zeer op prijs gesteld en daar wordt nu naar 
gekeken. Indien u als kerken daarin iets kunt doen, zullen we u daarvan op de hoogte 
stellen. 
Er zijn Kerken met Stip die dit al in praktijk brengen. Zij krijgen de vraag te bidden voor de 
situatie in de gevangenis. 
Het is goed om dit met elkaar te doen nu we geen ondersteuning kunnen geven in de 
kerkdiensten, en niet op bezoek kunnen. De situatie is dat de Corona-maatregelen ook 
invloed hebben op het reilen en zeilen in de gevangenissen.  
Op dit moment mag er geen bezoek naar binnen en zijn verloven ingetrokken. 
Er zijn gedetineerden die extra de eenzaamheid voelen omdat ze geen familie hebben, denk 
bijvoorbeeld aan de buitenlanders die ingesloten zitten.  
Daarnaast komt er ook minder drug binnen (in principe heel fijn, want dit gebeurde natuurlijk 
op een illegale manier) maar ook dit geeft spanningen. De gedetineerden merken dit fysiek 
natuurlijk. 
En die spanningen en veranderingen maken het werk voor het personeel zeker niet 
makkelijker. 
Daarom jullie gebed gevraagd.  
 
 

Bijzondere aandacht voor ex-gedetineerden, hun familie en mensen 
die psychisch kwetsbaar zijn 
Hartverwarmend is om te zien hoe overal, ondanks de afstand die er is, verbinding wordt 
gezocht. Minister Hugo de Jonge zei: ‘Ondanks de afstand zijn we dichter bij elkaar dan ooit.’ 
Zo zoeken we als Kerken met Stip ook contact met onze doelgroep ex-gedetineerden, hun 
familie en mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Eén van hen verloor in deze periode zijn 
zus, niet aan corona, maar ze overleed plotseling. Een ander kan zijn hoogbejaarde moeder 
in het verpleeghuis niet meer bezoeken. Hij was gewend haar iedere dag twee keer te 
bezoeken en haar dan heel dicht nabij te zijn. Voor haar en voor hem een heel moeilijke 
situatie. Een steuntje in de rug door regelmatig contact is wat wij hem kunnen bieden. 
We weten van een man die ziek is en afhankelijk van hulp van anderen, omdat iedereen op 
afstand moet blijven kan hij niet geholpen worden. 
 
We willen tegelijk ook naar de toekomst kijken en een vrouw helpen die vanaf komend najaar 
oppas nodig heeft voor haar kinderen. Deze vrouw willen we graag hoop geven dat zij op 
termijn ook voor inkomen kan blijven zorgen in haar jonge gezin.  



 
Waar nodig bellen we met mensen die we kennen of die op onze weg komen. Veel van onze 
aangesloten kerken zullen dat in hun situatie ook doen. Indien u hierbij vragen hebt, kunt u 
ons bereiken via Hendrine Verkade: kerken.met.stip@gmail.com of 06-13552954. 
 
 

Gebed 
Hieronder een gebed voor mensen die in de gevangenis zitten, in Nederland of in het 
buitenland: 
 

Goede God, 
Alleen hier, ver van huis, 
bid ik tot U. 
Wees bij mij in wat ik voel. 
Draag mij in mijn angst 
en in mijn eenzaamheid.  
Geef mij kracht om het vol te houden. 
Bescherm mijn geliefden. 
Geef mij vrede en rust in mijn hart. 
Goede God, 
Alleen hier, ver van huis, 
bid ik tot U. 
Wees bij mij in wat ik voel. 
Draag mij in mijn angst 
en in mijn eenzaamheid.  
Geef mij kracht om het vol te houden. 
Bescherm mijn geliefden. 
Geef mij vrede en rust in mijn hart. 

 
 

Pastorale Verkenningen 
Vanuit het rooms-katholiek en protestants justitiepastoraat bestaat al jaren het (digitaal) het 
tijdschrift ‘Pastorale Verkenningen’. Dit tijdschrift verschijnt twee à drie keer per jaar. 
Vrijwilligers van Kerken met Stip krijgen de gelegenheid om dit blad ook te ontvangen. In de 
bijlage vindt u het laatste nummer over het ‘Ambtsgeheim’.  
U kunt zich aanmelden als abonnee voor de Pastorale Verkenningen bij Marion 
Roozendaal, m.roozendaal@dji.minjus.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
. 
 

Financiën 
Ons werk gaat ook in deze crisis door. Daarom vragen wij u uw financiële bijdrage voor 
Kerken met Stip voor 2020. over te maken op rek.nr NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. 
‘Vereniging Kerken met Stip’, 
Wij wensen u veel sterkte toe en Gods zegen, 
 
 
Hendrine Verkade, 
diaconaal pastor 
kerken.met.stip@gmail.com 
06-13552954 
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