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We leven toe naar het Kerstfeest. Het feest van nieuw leven en
hoop.
Daarna zijn we al snel in een nieuw jaar.
Kerken met Stip willen hoop geven aan mensen in de samenleving
die het niet makkelijk hebben.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen van de hoopvolle gesprekken die we gehad hebben in de
Zoombijeenkomsten.
Waar we ook hoopvol naar uit kijken is Ontmoetingsdag in april. Daar willen we graag jullie
verhalen horen en ervaringen uitwisselen.

Ontmoetingsdag 2022
De afgelopen tijd hebben wij veel online gedaan maar een
Ontmoetingsdag dat willen toch vooral fysiek organiseren.
We blijven positief en daarom zijn we voor volgend jaar al plannen
aan het maken voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag. Uiteraard zullen
we ons houden aan de maatregelen van het kabinet die op dat
moment gelden.
We hebben prof. dr. Erik Borgman bereid gevonden om met ons in te
gaan op het thema: radicale inclusiviteit.
De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat het gewaardeerd wordt dat we met de
kerken in gesprek zijn gegaan via Zoombijeenkomsten. Op de Ontmoetingsdag willen we
daarom ook ruimte voor geven om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
De datum hebben we gepland op zaterdag 9 april 2022 en de dag zal gehouden worden
op een locatie in het midden van het land.
Meer details volgen nog. U kunt zich al opgeven bij Hendrine Verkade, zie hiervoor de
contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief. Als u vragen hebt dan zien of horen we dat
graag en ook dat kan via onderstaande contactgegevens.

Van de diaconaal pastor
Het is in veel situaties bijzonder om te merken dat mensen elkaar graag willen ondersteunen
bij moeilijke fases in het leven.
Voor een psychisch kwetsbaar persoon, een ex-gedetineerde of familie van iemand die
hierdoor eenzaamheid ervaart. Ik merk dat het vaak de kleine dingen zijn waarbij mensen
wat verlichting ervaren in hun situatie. Vaak denken we dat we iets groots moeten doen
terwijl ik merk dat soms een luisterend oor al voldoende is of even een appje waaruit blijkt
dat je aan de ander denkt.
Zo is er iemand die bij Kerken met Stip heeft aangeklopt om zich aan te sluiten bij een kerk.
Na vrijlating hoorden we in eerste instantie even niets van de man maar het bleek al snel
waarom dit was. Hij was voor controle in het ziekenhuis en daar zag het verplegend
personeel dat de man in zo’n slechte conditie was dat hij meteen moest blijven.
Omdat hij uit zijn ‘oude’ omgeving weg wilde had hij nog geen nieuw netwerk op kunnen
bouwen. Dus geen bezoek, en iemand die bijvoorbeeld voor zijn post zorgde. We hebben
toen in de omgeving van het ziekenhuis mensen gevraagd om af en toe bij hem op bezoek te
gaan. En we hebben iemand gevonden die voor hem de post wil ophalen zodat hij geen
belangrijke berichten zou missen. De man is ontzettend dankbaar en ook verrast dat
vreemde mensen naar hem omkijken. Hij heeft nog een lang traject te gaan in het
ziekenhuis. De hulp die de man krijgt maakt het voor hem weer een beetje dragelijk. Hij heeft
weer wat hoop voor de toekomst, in een nieuwe omgeving waar mensen meteen naar hem
omkijken.

In de Zoombijeenkomsten hebben we nog veel meer mooie verhalen gehoord van mensen
die het werk van Kerken met Stip handen en voeten geven in hun omgeving.
Ik geniet van de verhalen die ik hoor en zelf ook meemaak. Het is niet altijd makkelijk en dat
hoort ook bij dit werk. Gelukkig is dat niet wat blijft hangen als ik terugdenk aan de afgelopen
jaren. Wat mij bijblijft zijn de gesprekken zoals met de man waar ik net over schrijf. Hij kiest
ervoor om een nieuw bestaan op te bouwen. Hij draagt de gevolgen van zijn verleden
lichamelijk met zich mee en hij is vooral dankbaar voor elk telefoontje, elk bezoekje en elke
hulp die hij krijgt.

Zoombijeenkomsten met aangesloten kerken met stip
In de afgelopen maanden hadden we vanuit het bestuur via Zoom interessante gesprekken
met 15 kerken en vrijwilligers. We vroegen hoe het ter plaatse liep en of er behoefte was aan
ondersteuning. Aanleiding was het onderzoeksrapport van dr. Reijer de Vries en Hendrine
Verkade dat begin dit jaar werd gepubliceerd en dat op de website te lezen is
(https://kerkenmetstip.nl/onderzoek-coordineren-kerken-met-stip/). Het was boeiend om met
elkaar in gesprek te zijn. Allerlei dingen kwamen aan de orde.
Een korte omschrijving van wat langs kwam. Allereerst het contact met de doelgroep.
Een predikant vertelde dat hij regelmatig een dak- en thuislozen opvang bezoekt om mensen
te ontmoeten. Hij nodigt hen dan ook uit voor de open maaltijdavonden in de kerk. Een
vertegenwoordigster van Exodus gaf aan dat ze graag verbinding maakte met Kerken met
Stip in verband ook met familie van gedetineerden en ook kinderen. Een vrijwilligster vertelde
over correspondentiecontacten met gedetineerden. Een ander noemde bezoeken aan
ontspanningsbijeenkomsten in een justitie-inrichting en aan kerkdiensten. Ook een kerkkoor
werkte daaraan mee. Er zijn kerken waar mensen na hun detentie worden opgevangen. Een
coördinator van verschillende kerken vertelde over het bieden van concrete ondersteuning,
bijvoorbeeld in het meegaan naar instanties of het vinden van huisraad en het doen aan
belangenbehartiging. Iedereen vond het zinvol om contact te hebben en ook andere kerken
te spreken en ideeën op te doen. Een paar ideeën die uit de groepen naar voren kwamen.
• probeer met andere Kerken met Stip ter plaatse of in de buurt samen te werken
• bekijk of een klein groepje gevormd kan worden als basis om Kerk met Stip in de
gemeente te activeren en contact met de doelgroep te maken
• bezoek kerkdiensten in de gevangenis of plaatsen waar de doelgroep is om
contacten te leggen. Persoonlijk contact is de beste verbinding tussen binnen en
buiten
• zoek aansluiting bij andere initiatieven die zich bezig houden met herstelprogramma’s
voor ex-gedetineerden, bijvoorbeeld nazorgloketten in een justitie-inrichting of een
veiligheidshuis in de buurt.
In het nieuwe jaar hopen we ook weer met een aantal andere kerken
Zoombijeenkomsten te beleggen.

Samenwerking met reclassering Leger des Heils
Half november hebben we telefonisch contact gehad met Maruja Kesting, Projectleider LdH
reclassering.
Er zijn diverse korpsen van het Leger des Heils in het land Kerk met Stip.
We willen zo nodig graag samenwerken en Maruja zegt hier het volgende over:
vrijwilligers die aan de slag gaan bij de reclassering van het Leger des Heils als
buddy/maatje worden ingezet bij de begeleiding van kwetsbare mensen, (ex)gedetineerden. Een vrijwilliger is er voor ondersteuning bij praktische zaken. Het geeft een
cliënt de mogelijkheid om (van zich af) te praten of je zorgt voor momenten van afleiding en
ontspanning. Als vrijwilliger heb je daarmee een belangrijke rol in (het opbouwen van) het
sociale netwerk van degene voor wie jij buddy/maatje wordt. Het belangrijkste is om er “te

zijn” voor de ander. Een buddy/maatje neemt niet de taken over van de professionele
hulpverlening.
Een voorbeeld:
Een cliënt wil graag sporten maar weet niet hoe hij/zij een passende sportclub kan vinden.
Je gaat samen op zoek naar een passende sportclub, als de cliënt een passende club heeft
gevonden, dan stopt het voor de vrijwilliger.
Hoe kunnen wij samenwerken met kerken? Kerken met Stip en de reclassering van het
Leger des Heils --willen gezamenlijk optrekken en op zoek gaan naar een passende
koppeling als er een aanvraag komt van een (ex)- gedetineerden.
Vind je het leuk om een buddy/maatje te zijn voor mensen en ben je ook nog in staat om
hen praktische/sociale/emotionele ondersteuning te geven? Dan kunt u helpen.

Financiën
Graag vragen we uw aandacht voor de financiële bijdrage aan Kerken met
Stip voor het jaar 2022. We ontvangen uw bijdrage graag op
NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. "Vereniging Kerken met Stip", Den Haag.
Het bedrag voor kerken die een aansluitingsovereenkomst hebben
getekend is minimaal € 200,- per jaar.
Voor andere kerken die de overeenkomst niet hebben getekend geldt een vrijwillige bijdrage,
die wij ook graag ontvangen om onze organisatie draaiende te kunnen houden.

Attentie
Graag geven we u nog een aandachtspunt mee: als u benaderd zou worden als Kerk met
Stip ter plaatse voor een financiële bijdrage, raden wij u aan om daarover de diaconaal
pastor te consulteren voordat u een gift geeft. Dit om met elkaar alert te blijven op een goede
besteding van diaconale gelden.
Ten slotte wensen wij u allen een mooi kerstfeest en een inspirerend nieuwjaar!

Met hartelijke groeten namens het bestuur,
Jan Eerbeek
Christiaan Donner
Hendrine Verkade
Voor vragen over bovenstaande onderwerpen kunt u terecht bij:
Hendrine Verkade: kerken.met.stip@gmail.com of 06-13552954

