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Voorwoord  2013
Weer een jaar van troost en nabijheid 

voor honderden Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie.

Weer een jaar waarin de aan dacht van een geestelijk verzorger uit Ne-

derland met wie je in je eigen taal kunt praten en die geen misbruik

maakt van je vertrouwen, je hielp op de been te blijven. Zo wordt het

werk van Epafras ervaren door mensen die niet dit jaarverslag onder

ogen krijgen, maar wel onder vier ogen met een van de Epafras-vrijwil-

ligers hebben gepraat. Zo mogelijk twee keer per jaar, om in plaats van

een incidentele ontmoeting een persoonlijke band te kunnen ontwikke-

len. Die je helpt een nieuwe morele eigenwaarde te hervinden en uni-

versele morele waarden te herontdekken. 

Dat is wat Epafras wil zijn: vanuit een zelf ervaren Bijbelse inspiratie naar

gevangenen toegaan om ze te helpen zich weer te richten op hoop, op

herstel, op toekomst. Niet om ze te bekeren (het maakt niet uit of ze

niet of anders geloven – als ze met iemand van Epafras willen praten,

komen we), maar wel om naast ze te staan en als ze dat willen met hen

te bidden of de zegen uit te spreken.

Dat is wat Epafras toevoegt aan de burgerrechtelijke en maatschappe-

lijke aandacht die door de consulaire medewerkers en de vrijwilligers

van de Nederlandse Reclassering (Bureau Buitenland) gegeven wordt.

Daarvan spreken de verschillende praktijkverhalen in dit jaarverslag.

Het bestuur van de Stichting Epafras presenteert daarom met trots wat

er allemaal aan werk is verzet en spreekt zijn dankbaarheid uit aan allen

die het belang van dit werk erkennen, (financieel) mogelijk maken en er

hun beste, professionele krachten vrijwillig aan geven.

Bart J. Robbers

Voorzitter Algemeen Bestuur stichting Epafras

In het afgelopen jaar is een nieuw Beleidsplan geformuleerd voor de pe-

riode 2014 - 2016. In het pro ces van opstellen kwamen continuïteit en

nieuwe initiatieven aan de orde. Veel wat in 2013 en daar voor gedaan

werd zal ook in de komende jaren voortgezet worden. Maar de voort-

zetting van het werk zal geen vanzelfsprekendheid zijn en de geplande

uitbreiding en verdieping van het bezoekwerk zal nog veel werk met

zich meebrengen.

In het afgelopen jaar is meer aandacht besteed aan zo nauwkeurig mo-

gelijke registratie en speci fica tie van ons bezoekwerk. Onze subsidie-

gevers verlangen dat en het maakt ons werk hopelijk ook meer

inzichtelijk en verantwoordbaar. Zo hebben we de reizen naar de be-

zochte landen apart geregistreerd, ook als meerdere landen in een ge-

combineerde reis bezocht werden. Daarmee komen we aan 195 reizen.

De stijging van 45 reizen ten opzichte van 2013 is dus een gevolg van

de registratie van elke reis naar een land apart. We hebben in 2013 vier

landen meer bezocht dan in 2012. Tegelijkertijd hebben we een aantal

landen meer dan twee keer bezocht, omdat de landen zo groot zijn en

de Nederlandse gedetineerden zo verspreid gedetineerd, dat zij niet

door één gv-er allemaal bezocht kunnen worden.

Ook hebben we in 2013 de afgelegde bezoeken en het aantal bezochte

gedetineerden apart geregi streerd. Daaruit blijkt, dat we iets minder be-

zoeken hebben afgelegd dan in 2012 en dat deze bezoe ken aan 1236

gedetineerden gebracht zijn. Bijna 1,5 bezoek per gedetineerde. Dat

we niet hetzelfde aantal bezoeken hebben gehaald als in 2012 lag o.a.

aan de moeite, die we hadden in het krijgen van toegang tot de Franse

gevangenissen en door de afname in het totale aantal Nederlanders in

buiten landse detentie. Wel blijkt daaruit, dat we nog niet onze ambitie

halen om elke gedetineerde, die daarom vraagt 2 x per jaar te bezoe-

ken. Dat ligt voor een deel aan het feit, dat regelmatig Nederlandse ge-

detineerden in een land overgeplaatst worden naar een andere

gevangenis in het land en dat de bezoeksystematiek van onze gv-ers

is: twee reizen per jaar naar een bepaald land of regio. Soms mist een

gv-er dan net iemand, die overgeplaatst is.

Tot slot blijkt uit de cijfers, dat we dit jaar bijna €2000,- meer aan giften

en donaties hebben ontvangen dan in 2012 en daardoor een klein po-

sitief resultaat boekten van  €1221,-. Dit stemt ons dankbaar, zeker in

deze tijd van economische tegenspoed. Dit betekent bovendien, dat

bijna alle inkomsten zijn ingezet in de bekostiging van het werk van 

Epafras en we bijna conform begroting en planning ons werk hebben

kunnen verrichten. Ook dat is een tot vreugde stemmend resultaat.

Maar hoewel cijfers belangrijk zijn, zeggen ze maar in zeer beperkte

mate, wat het (bezoek-)werk van de gv-ers van de stichting Epafras

voor de Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie betekent.

Daarom hebben we in dit Jaarverslag weer plaats ingeruimd voor reac-

ties van zowel (ex-) gedetineerden als gv-ers. En spreken we het vurige

verlangen en de ambitie uit, dat het werk van Epafras ook in 2014 mag

doorgaan en zich verbreden en verdiepen.

Peter Middelkoop

Predikant en directeur van de stichting Epafras.

Het werk van de stichting Epafras in 2013 in het kort:
Het hart van het werk van de stichting bestond opnieuw uit het indivi-

duele pastoraat aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland door

middel van:

- bezoeken (2 x per jaar)

- toezending van de Gezant uit Nederland (4 x per jaar)

- correspondentie met gedetineerden

- bevordering van onderling pastoraat tussen vrijwilligers uit de samen-

leving en gedetineerden en gedetineerden onderling d.m.v. een zoge-

naamd correspondentieproject.

- telefonische contacten op initiatief van gevangenen zelf 

- persoonlijke, telefonische en schriftelijke contacten met relaties van

gedetineerden, met verzoeken om steun, pastorale zorg of advies 

- paasgroetenactie

- (via RN BB) verwijzing naar Exodus huizen en andere vormen van nazorg

Uit het Beleidsplan 2014 - 2016 van de stichting Epafras:
“Alom blijken de gesprekken van de geestelijke verzorgers met de ge-

detineerden te voorzien in een duidelijke behoefte aan geestelijke be-

geleiding. Waardering wordt spontaan geuit, blijkt uit de om vangrijke

correspondentie en scoort ook in de behoefte onderzoeken hoog.

Vraag blijft echter welk effect de bezoeken en gesprekken feitelijk sor-

teren? Er is onderscheid te maken tussen effecten op korte termijn en

op lange termijn. Zowel t.a.v. de korte als de lange termijn is er sprake

van pastorale gesprekken die een proces op gang brengen en gaande

houden. Daarin zijn van betekenis: zingeving, verdieping in het verstaan

van het eigen levensverhaal van de gedetineerde/pastorant, verwerking

van geleden pijn en verdriet, hervinden van de eigen rijkdom, de kracht

van levensbeschouwing en religie en bewustwording van de eigen

werkpunten. 

Op korte termijn blijkt er dan vaak sprake van ervaring van respect, her-

stel van gevoel van eigen waarde, bemoediging, verbeterd zicht op hoe

de detentie geestelijk kan worden doorstaan, voortgang in het verwer-

kingsproces van schuld en verliesaspecten van de detentie.

Op de langere termijn wordt een bijdrage geleverd aan het vinden van

een nieuwe identiteit, herstel van relaties en hervinden van de betekenis

van het leven en verantwoordelijkheid in de maatschappij.

In de verslaglegging zal, voor zover het ambtsgeheim dit toelaat, zorg-

vuldig en zo veel mogelijk worden aangegeven welke betekenis het ge-

sprek voor de gedetineerde heeft gehad.”



En de Geest doorbreekt de grenzen…
Ik ontmoette haar – tweede helft twintig - eind oktober 2013 voor het

eerst, in een gevangenis in Colombia.  Ze zag er kwetsbaar uit. Het had

in eerste instantie zo mooi geleken: duizenden Euro’s verdienen met

vervoer van cocaine naar Schiphol! En dat in een situatie waarin zij en

haar vriend en hun zoontje nauwelijks geld hadden voor hun eerste le-

vensbehoeften. Maar douanebeambten zijn mensenkenners. Ze had-

den al heel snel door waarom ze daar op het vliegveld toch zo angstig

uit haar ogen keek. 

Ze heeft nog een lange periode voor de boeg in deze gevangenis. We

praten met elkaar in een sfeerloos zaaltje. Af en toe komt een bewaker

langs.  Aan de wand hangen twee geschilderde portretten van Jezus

van Nazareth. Niet mooi, maar ze intrigeren me wel. Het lijkt wel alsof

Hij naar ons luistert. Net zoals lang geleden naar de Emmaüsgangers.

Die portretten geven me dan ook moed voor dit toch wel moeilijke ge-

sprek. Anders dan in het geval van de Emmaüsgangers is Hij zwijgend

aanwezig. En tijdens onze ontmoeting voel ik dat Hij welwillend naar

ons kijkt. Hij nodigt ons uit tot ontmoeting, zeker als we een moment

samen naar die schilderijen kijken. Zij - de gedetineerde – heeft wel een

antenne voor wat daar aan die kille, koude muur te zien is, merk ik. 

Zo’n duizend jaar geleden werd er op het hoogste kerkelijke niveau ge-

discussieerd over de vraag of de Heilige Geest uitgaat van de Vader

door de Zoon of van de Vader en de Zoon. De verschillen in opvattingen

hebben destijds geleid tot het grote kerkelijke schisma van 1054. 

Daar, in dat kille zaaltje, ver van de bewoonde wereld in het grote land

Colombia, wist ik het. En ik voelde het: de Geest is helpend en leidend

in het pastoraat. En Hij/Zij gaat zeker ook heel direct uit van de Zoon.

ZELFS als Deze is te zien op een (niet zo mooi) schilderij. Theologie,

pneumatologie midden in het leven anno 2013. Fascinerend.             

Ds. Wim Lolkema, Santa Rosa, Curaçao.

Gedetineerden aan het woord...
“We zijn vier Nederlanders die helaas beland zijn in een gevangenis in

Noorwegen. We worden ook niet vergeten in deze moeilijke tijden van

maand december, vandaag kreeg ieder van ons een dikke brief met

daarin een agenda en tijdschrift de Gezant.” 

Miloud E.M., Fred R., Kees H. en R.

Verantwoording Baten en Lasten 

Getallen spreken hun eigen taal...

2013 2012

Reizen gemaakt 195 150

Bezoeken afgelegd 1801 1830

Gevangenen bezocht 1236

Landen 76 72

Verstuurde pakketten 207

Geestelijke verzorgers vrijwillig 46 45

Geestelijke verzorgers betaald 1 1

Brieven van gevangenen 781 828

Contact relaties van gevangene 800 765

Verantwoording Baten en Lasten

Baten 2013 2012

Subsidies 711.000 711.000

Giften en bijdragen 74.442 72.646

Overige baten 44 33

Rentebaten 2.986 3.109

Totaal 788.472 786.788

Lasten 2013 2012

Pastorale zorg 430.867 433.477

Kosten ´Gezant uit Nederland´ 66.455 63.781

Personeelskosten 225.919 208.864

Afschrijvingskosten 5.391 3.785

Huisvestingskosten 30.326 30.770

Organisatiekosten 26.852 29.320

Rentekosten 1.441 1.887

Totaal 787.251 771.884

Resultaat 1.221 14.904

De stichting heeft in 2012 gedraaid met de volgende vrijwilligers

en betaalde krachten:

Aantal vrijwillige bestuursleden 5

Aantal betaalde krachten kantoor 4

Aantal vrijwilligers pastoraat 46

Fondswerving t.b.v. Stichting Epafras
Ook in 2013 financierde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de reis-

en verblijfkosten van de geestelijke verzorgers en een groot deel van de

organisatiekosten. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie financierde

de directiefunctie van Epafras en een deel van de resterende organisa-

tiekosten. Het overige deel van de organisatiekosten en alle diaconale

uitgaven moesten op een andere wijze gefinancierd worden: Door par-

ticuliere donateurs, door heel veel diaconieën en andere kerkelijke in-

stellingen of algemene serviceclubs die vaak één keer per jaar financieel

aan de stichtingsactiviteiten willen bijdragen en door het gericht aan-

schrijven van bepaalde fondsen.

Al die verschillende vormen van financiële steun maken het mogelijk om

daadwerkelijk te kunnen doen waartoe Epafras is opgericht: Het bieden

van geestelijke zorg, eventueel in combinatie met diaconale steun, aan

de Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Aan allen die -

in welke vorm dan ook - daaraan geldelijk bijdragen: zeer veel dank

daarvoor! Zonder uw steun zou ons werk immers onmogelijk zijn.

De stichting Epafras is aangewezen als een ANBI instelling, wat o.a. in-

houdt, dat het doel en de feite lijke werkzaamheden van de instelling

voor 90% of meer een algemeen belang moeten dienen. Daar naast

moet zij voldoen aan strikte eisen op o.a. het gebied van eigen vermo-

gen (zeer beperkt), wijze van bestuur en de kosten voor fondsenwer-

ving. De kosten van Epafras voor fondsenwerving waren maximaal 7%

van het bedrag, dat via fondsenwerving werd verworven.

Ds. Albert A. van Daalen, lid fondswervingscommissie

Het werk van Epafras wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij:
Ministerie van Buitenlandse zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Kerken

Diaconieën

Stichtingen

Particulieren

Diverse Fondsen



De ‘Gezant uit Nederland’ in 2013

Stichting Epafras geeft 4 x per jaar het blad ‘Gezant uit Nederland’ uit

om gedetineerde Nederlanders in het buitenland een hart onder de riem

te steken en hen betrokken te houden bij Nederland en ontwikkelingen

in de wereld. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat de gedeti-

neerde vervreemdt van het thuisland en hem helpen bij terugkeer. 

Belangrijk is daarbij de aandacht voor de versterking en het herstel van

menselijke waardigheid. De gevangenen moeten zich gesteund voelen

en serieus genomen: ze zijn niet zielig, er is perspectief. Het blad wordt

met aandacht gemaakt, speciaal voor hen. Het blad zet aan tot over-

denking maar biedt ook verstrooiing. Global Village Media is verant-

woordelijk voor de gehele productie van het blad, predikant en directeur

Peter Middelkoop heeft daarbij de hoofdredactionele leiding.

Het blad begint steeds met kort binnenlands en politiek nieuws, en ein-

digt met sport en kort buitenlands nieuws. Daarbij heeft de redactie oog

voor continuïteit. De gevangenen geven aan dat ze benieuwd zijn hoe

verhalen aflopen. De hoofdartikelen in 2013 bereidden voor op de te-

rugkeer naar Nederland, gaven informatie over de WOTS/WETS en over

de situatie in de Nederlandse en buitenlandse gevangenissen. Er waren

in 2013 interviews met de minister van buitenlandse zaken Timmer-

mans, ouders van een jonge gedetineerde vrouw, ex-gedetineerden en

een bezoekvrijwilliger van Reclassering Nederland. De Pastorale stuk-

ken zorgden voor verdieping en overdenking en sloten aan bij Pasen,

Pinksteren en het Kerstfeest, maar ook bij de kracht van geloven. Ver-

strooiing was er in de vorm van Sudoku’s en woordzoekers en de strip

‘De Rechter’ van cartoonist Jelle van Muylwijck.

Nieuw was dit jaar de bijdrage van Rein Gerritsen: ex-gedetineerde, nu

wetenschapsfilosoof. Zijn columns zijn geschreven uit eigen ervaring en

sluiten aan bij de belevingswereld van de gedetineer den en handelen

steeds over één van de thema’s: schuldvraag, eigen verantwoordelijk-

heid, bronnen van kracht, omgaan met de omgeving. 

Maar de verhalen van lotgenoten blijven voor de gevangenen zelf één

van de belangrijkste onderdelen van het blad. In elk nummer is daarom

op nog meer pagina’s plaats gemaakt voor ingezonden brieven. Verder

werden ook weer brieven geplaatst waarop een ex-gedetineerde en een

advocaat met advies reageren, en specifieke cases vanuit de advoca-

tuur.

De artikelen uit 2013 en de jaren daarvoor, worden toegevoegd aan de

nieuw vormgegeven website van Epafras. Deze artikelen zijn zo ook be-

reikbaar voor familieleden, ex-gedetineerden en ander belangstellenden.

Ook in het komende jaar zullen we blijven luisteren naar alle wensen om

de ‘Gezant uit Nederland’ waar nodig is aan te blijven passen, opdat

we met energie en aandacht een blad kunnen blijven maken dat er spe-

ciaal is voor de versterking en ondersteuning van alle Nederlandse ge-

vangenen in het buitenland. 

Arjen Duits

Het Correspondentie-project van Stichting Epafras 
is bedoeld om in het buitenland gedetineerde Nederlanders de moge-

lijkheid te geven in contact te treden met een vrijwilliger hier in Neder-

land, of met een andere gedetineerde Nederlander in het buitenland.

De correspondenten schrijven via het adres van Epafras. 

Corresponderen is bedoeld voor vriendschap, medemenselijkheid, om

op de hoogte blijven van wat er in Nederland aan de hand is, en om re-

habilitatie van menselijke waardigheid.  Soms raakt iemand die gevan-

gen zit het contact kwijt met familie of vroegere vrienden; er is geen

internet in de gevangenis sen en telefoneren is vaak niet mogelijk of

moeilijk. Sommige gedetineerde mensen krijgen nooit een brief, maar

via onze vrijwilligers kunnen wij diegene die ons verzoekt om een cor-

respondent een belangrijke steun geven om zich weer een mens te voe-

len en niet alleen een veroordeelde, een gevangene. We hebben het

afgelopen jaar 781 brieven verwerkt, ons adresbestand in de computer

gezet en we hebben een aantal nieuwe vrijwillige correspondenten erbij

gekregen. De balans tussen vrijwilligers en verzoeken van gedetineer-

den om een correspondent blijft ongeveer gelijk. We hebben ongeveer

35 vrijwillige correspondenten met 35 gedetineerde correspondenten.

Annabelle Parker

Ex gedetineerde aan het woord…..
“Van half mei 2009 tot begin maart 2013 zat ik gedetineerd in Sao Paulo

– Brazilië. Dankzij stichting Epafras heb ik méér kunnen communiceren

met mijn familie en vrienden in Nederland. Ook vond ik het fijn en ple-

zierig dat de medewerkers van Stichting Epafras ook wel eens een

kaartje wilde versturen of een telefoontje pleegde voor mij of een e-mail

voor mij verstuurde. Ik was belemmerd in communicatie in Brazilië en

was toen daar in de gevangenis blij met wat Epafras voor mij deed. Ook

het bezoek van Dominee van Exel waardeerde ik en wat ik vooral erg

fijn vond was dat ik de tijdschrift  de Gezant kon ontvangen. dit gaf net

even iets positiefs en ik keek steeds uit naar de nieuwe editie. Ook de

agenda’s waren welkom.

Epafras gaat door met het goede zorgen voor de gedetineerden.” E. H.

Gedetineerden aan het woord……

“Allereerst wil ik jullie bedanken, voor al het goede wat jullie doen. Ben

er heel blij mee, heb super veel plezier en steun van de Bijbel en woor-

denboek.” E. Z. uit Duitsland

“Dank voor de Bijbel ben er heel blij mee. De heer beschermt mij als

een schild!” P.S.

“Wellicht een beetje gewaagd om zo een brief van een onbekende te

ontvangen maar ik heb een goede reden voor:

Mijn dankbaarheid voor jullie bestaat. Zonder jullie was het veel moeilij-

ker geweest hier.” B.



Pastorale Ervaringen...
De taxi staat stil in het drukke verkeer van Bangkok. Maar de taxichauf-

feur weet goed de weg en al snel zijn we uit de drukte, op weg naar een

van de gevangenissen in deze wereldstad. Bij de ingang van de man-

nengevangenis  is het in de tropische zon een hele drukte. Rijen mensen

staan voor de loketten voor een bezoekaanvraag, verkopers brengen

hun etenswaar aan de man, mensen zitten te wachten in de schaduw

van een boom. Waarschijnlijk zijn het familieleden van gevangenen en

ook de kleine kinderen ontbreken hier niet. 

De brief van de Nederlandse ambassade helpt me om snel toegang te

krijgen tot de gevangenis.  Nu is het wachten op de Nederlander die hier

in detentie zit. Hoe opvallend is de spanning, de opwinding en de hoop-

volle verwachting in de ogen van de man die het kamertje binnen komt

waar ik, achter glas, zit te wachten. Al luisterend ontspint zich het verhaal

over de familie in Nederland, over vroeger, over vader, moeder, over

trouw en ontrouw, over keuzes maken en hoe te overleven in de omge-

ving die soms voelt als een droge woestijn. Het is een verhaal van veel

vallen en opstaan en een verhaal van vooral ook  verlies en teleurstelling.

Toch komt ook de hoop ter sprake. En het  verlangen naar kracht om

vol te houden. Het verlangen naar ‘iets’ dat zich niet makkelijk laat vatten

in woorden. Het is een tastend zoeken naar wat God zou kunnen zijn.

Zo ontstaat er even een oase in de woestijn die gevangenis heet. In dat

kleine moment komen we op verhaal  en vinden kracht voor onderweg.

Geestelijk verzorger Foekje Damstra

Twee Alpenlanden...

Eerste bezoek aan “Los Teques”, Venezuela
Heel erg nieuwsgierig naar de gevangenen, de rechtspraak in het land

en de omstandigheden van de gevangenen. De nieuwsgierigheid over-

heerst maar ook lichte spanning: we zullen immers een bezoek gaan

brengen aan de mannengevangenis  “Los Teques”, dat terug te vinden

is op plaats drie van de tien meest gevreesde gevangenissen. 

Bij aankomst vallen mij de andere wachtende bezoekers meteen op:

bijna alleen maar vrouwen en kinderen. Toch wel goed om te beseffen

dat veel van de gevangenen `gewoon` een gezinnetje hebben. Maar

goed, na 3x fouilleren waaronder 1x liggend op de grond en de benen

gespreid, paspoortcontroles en wat toegang stempels op mijn beide

onderarmen mag ik naar binnen. Via de consulaire afdeling opgegeven

dat we voor een zevental Nederlandse mannen komen. Wachten bij het

bewakende garnizoen Guardia Nacional. Wachten, heel lang wachten.

Maar dan, bij de toegangspoort, worden we opgewacht door een ad-

ministrateur. Ja, ik ben aangemeld. Binnen staan er twee jonge Vene-

zolaanse gevangenen die me willen helpen met vinden. Onze Neder-

landers blijken over allerlei afdelingen gedetineerd te zijn. Lastig vinden,

als je bedenkt dat bij iedere toegangsdeur bendeleden de toegang be-

waken. Eerste indrukken: grote gemeenschappelijke ruimte met veel te

veel prisoneros en geen bewakers. Barstensvol. Alle gevangenen en

bezoekers lopen gewoon door elkaar heen. Wel lijkt iedere inmate be-

wapend met een mes of gun. Mannen, vrouwen, kinderen door elkaar.

Schetterende muziek uit hoge luidsprekers. In iedere hoek wel een ham-

burgerkraam. Bedorven lucht. Bedelaars. Groepen jonge prostituees,

vergezeld door bewapende pooiers. Er lijkt geen verschil tussen bui-

ten- en binnen. Het totaal uitgewoonde gebouw is dan wel een ‘echte

gevangenis’ (hekken, prikkeldraad, bewapende bewakers, enz.), maar

door de mix van bezoekers en gedetineerden voelt het niet echt

zo. Onze ontmoeting met de Nederlandse mannen vindt plaats in een

hoek van de gemeenschappelijke eetzaal met betonnen banken en 

tafels. Hartelijk, zonder enige uitzondering. Enthousiasme om je te zien.

Glinsterende ogen en een bijna uitgelaten stemming. Dat je zó blij kunt

worden met vreemd bezoek! Bijna iedereen struikelt over woorden; pau-

zeloos vertellen. Foto`s van familie getoond, briefjes voor thuis haastig

geschreven. De tijd vliegt om. Verhalen over opstanden, vluchtplannen,

bedreigingen, de vele vechtpartijen en de moorden in het dagelijks

leven. Het wordt duidelijk dat niet de bewakers en directeur `de baas`

zijn in de gevangenis, maar de bendeleiders die gevangen zitten. Het is

aan de orde van de dag dat gevangenen elkaar afpersen, bedreigen, in

elkaar slaan en soms zelfs vermoorden. Jaren in afzondering  met 30

keiharde criminelen in een betonnen hok zitten, vernederd worden, nooit

eigen keuzes kunnen maken en dan los van schuld of onschuld. En dan

toch sterke en gevoelige brieven kunnen schrijven naar huis! 

Er zit schoonheid in elk van ons, maar je moet de kans krijgen dat te

uiten. Ik denk dat ik gevangenen daarbij help. Ik denk dat ik hen trigger

om op zoek te gaan en zicht te krijgen op het leven. Ik wil er ook ge-

woon zijn voor hen. Je spreekt iemand aan en geeft hem een naam. Je

wordt hun spiegel en een blik op de buitenwereld. Ze tellen als mens

opnieuw mee. Je luistert naar wie nooit beluisterd wordt. Wat me over-

eind houdt bij deze bijwijlen trieste verhalen? Ik kom vaker opgeladen

terug van een bezoek dan ongelukkig. De kracht die ik uit dit alles haal,

zit hem in de dankbaarheid die ik voel voor het leven. Mijn geloof krijgt

een veel sterkere betekenis. Ik ben me veel bewuster geworden van de

kracht van spiritualiteit en gebed. Dankzij de gedetineerden ben ik op-

nieuw gaan geloven en durf ik daar ook voor uit te komen. Het is intens

en spannend. Moraliserend te werk gaan heeft geen zin. Het is een pen-

delbeweging maken tussen enerzijds luisteren en hen ondersteunen en

anderzijds de aandacht te vestigen op hun aandeel in de zaken. Als je

niet bereid bent om die twee kanten aan te pakken, wordt het niks.

Uit het ‘dagboek’ van ds. Ben Hengeveld, vrijwillig geestelijk verzorger

voor de stichting Epafras

reau van Stichting Epafras. Om te zorgen dat de

Paasgroeten ook echt met Pasen aankomen,

heeft Epafras een grote voorraad aan kaarten, die

tijdig verstuurd kunnen worden.

De Paasgroetenactie is niet alleen een mogelijk-

heid om een hartelijk gebaar te maken, maar ook

een manier om gemeenteleden te bepalen bij de

situatie van gedetineerden hier en in het buiten-

land. Zo kan ook de bekendheid met en de steun aan al het werk voor

gevangenen gestimuleerd worden. De Paasgroetenactie wordt voorbe-

reid door een kleine groep mensen van Epafras, Kerk in Actie en het Boe-

kencentrum, een succesvolle samenwerking die elk jaar weer zorgt voor

tienduizenden Paasgroeten aan gevangenen hier en in het buitenland. 

Cobien van Koeverden, Coördinator Paasgroetenactie

Paasgroetenactie van Kerk in Actie
Gedetineerden in het buitenland ontvangen elk jaar Paasgroeten van ge-

meenteleden uit de Protestantse kerk van Nederland. Deze paasgroe-

tenkaarten gaan verder naar alle gedetineerden in Nederland en naar

mensenrechtenactivisten en –organisaties van de groetenlijst van Am-

nesty International.

“Pasen betekent nieuw leven, en wat betekent dat voor jou?” Dat was

het projectthema, waar de gedetineerden in Vught zich in verdiepten.

Samen met de dominee en de creatief therapeut zochten zij een manier

om hier vorm aan te geven: gebrandschilderde ramen, waarin je kunt zien

wat mogelijk is: oprijzen uit het vuur, je gesteund weten omdat het kruis

leeg is, want Christus is opgestaan. Een nieuw leven kan beginnen! De

groetenkaarten worden in de tijd voor Pasen verzameld bij Kerk in Actie

en nadat de kaarten met fouten eruit zijn gehaald, gaan ze naar het bu-



Twee alpenlanden
Na mijn aanmelding bij Epafras eind 2012 bleek er al snel een vacature

te zijn voor Oostenrijk en Zwitserland. Ik verzamelde in de voorberei-

dingsperiode informatie, verdiepte me in de beschikbare vakliteratuur

en bezocht de studiedag van Epafras, terwijl de datum van vertrek dich-

terbij kwam. Er  was sprake van een positieve spanning en van nieuws-

gierigheid: Wie zou ik ontmoeten? In welke omstandig heden? Wat zou

ik kunnen betekenen voor mensen die zich letterlijk en figuurlijk in een

isolement bevinden? 

Deze eerste reis, zorgvuldig mede voorbereid door kantoor Epafras en

de medewerksters van de beide ambassades, was als een opwindende

maar onvoorspelbare rit in een achtbaan. 

Ik bezocht vele verschillende gevangenissen: van enorme bastions tot

kleinschalige gevangenissen in politiebureaus, midden in de stad of ver-

stopt  in een afgelegen dorpje, van  zwaar bewaakt tot halfopen inrich-

tingen, rigide geleide organisaties en inrichtingen met een meer humaan

beleid. Ik maakte kennis met de formele wijze waarop men in Oostenrijk

met elkaar en de gedetineerden omgaat: men is beleefd en afstandelijk

en hecht veel betekenis aan maatschappelijke status en titulatuur. 

Eenmaal binnen hoorde ik van de gedetineerden  veel verschillende ver-

halen wat betreft de relatie met de “Beambter” of bewaarders. In som-

mige gevangenissen zou sprake zijn van een machtsspel: bewaarders

gerekruteerd uit de eenvoudige boerendorpen in de omgeving zouden

discriminerende beelden hebben van buitenlandse gedetineerden en

hen navenant behandelen. Maar ik sprak ook bewaarders die over de

gedetineerden spraken als hun ‘jongens’ en zij maakten het verblijf in

de gevangenis voor hen dragelijker. 

Ik heb me verbaasd over de fysieke omstandigheden in Oostenrijkse

gevangenissen, vaak gevestigd in oude kastelen en monumentale ge-

bouwen met een grimmige uitstraling. Deze gebouwen bieden weinig

daglicht en zijn slecht te verwarmen. Luchtplaatsen zijn vaak tochtig en

missen het broodno dige zonlicht. Gevangenen werden vaak tot niets-

doen gedwongen in de vele uren achter de deur: Sport en andere ac-

tiviteiten werden hen toegezegd of onthouden in een straf- en

beloningssysteem waarvan de regels naar willekeur door de bewaarders

werden gehanteerd.

Ik was echter ook in halfopen inrichtingen die idyllisch waren gelegen

te midden van bossen en op het terrein waren er boerderijen waar de

gedetineerden werden ingezet bij het verzorgen en onderhouden van

het vee en land. Hier was sprake van het leren nemen van verantwoor-

delijkheid in de voorbereiding naar het ontslag. Ik heb hier gedetineer-

den gesproken die trots waren op hun werk en me rondleidden op hun

werkplek met een groeiend zelfvertrouwen en positief zelfbeeld. Het

personeel dat hen hierbij begeleidde stelde zich op als coach en een

goede verstandhouding was voelbaar. 

In Zwitserland kreeg ik te maken met de verregaande autonomie van

de kantons, die wat de gevangenissen betreft ieder hun eigen regels

en protocollen kennen. Een en ander maakt het niet gemakkelijker: Wat

in het ene kanton snel geregeld is, duurt in het andere eindeloos lang. 

Ook de informatie rond de situatie van de gedetineerden zoals over-

plaatsingen is vanwege een streng privacy-beleid terughoudend. Het

gevolg is dat je na een lange rit ter plekke te horen krijgt dat de gevan-

gene sinds gisteren is verhuisd zonder de ambassade te verwittigen die

op haar beurt de geestelijk verzorger op de hoogte moet houden. 

Ik vond de Zwitserse gevangenissen in vergelijking met die in Oostenrijk

zeer modern en uiterst verzorgd: er is veel aandacht voor de persoon-

lijke leefomstandigheden van de gedetineerden zoals gezondheidszorg,

dieet,  hygiëne, sport en ontspanning.

Gebouwen ogen goed onderhouden en vriendelijk met veel nadruk op

kleur en licht.

Personeel is goed opgeleid en gedraagt zich zeer beleefd en voorko-

mend naar de gedetineerden. Er lijkt weinig sprake te zijn van willekeur

in de behandeling van gedetineerden. Deze professionele en zakelijke

houding blijkt uit de strikte regelgeving die consequent wordt gehan-

teerd en waarvan nooit wordt afgeweken. Twee Alpenlanden, die qua

landschap en mentaliteit veel met elkaar gemeen hebben, maar in de

wijze waarop men zijn gevangenen behandelt toch veel van elkaar ver-

schillen. Deze eerste reis eindigde in Bazel na een rit van 2500 km.

Het was motiverend om te zien hoe blij gedetineerden waren met be-

zoek. Ik was verbaasd om te merken hoe snel een ‘small talk’ zich kan

ontwikkelen tot een daadwerkelijk gesprek van mens tot mens over de

belangrijke thema’s van het leven, ondanks de aanwezigheid van een

glasscherm met microfoon of een oplettende bewaarder in de buurt.

Terugkijkend constateer ik een soort pelgrimage gemaakt te hebben:

een tocht naar binnen in elk opzicht. Gevangenen gunden me een blik

in hun persoonlijke situatie van eenzaamheid, schuld en verdriet naast

hoop, uitzicht en toekomstplannen. Het waren indringende en soms

ontregelende contacten die de pastorant en mij persoonlijk veel stof tot

zelfreflectie en -onderzoek boden. Een aantal van de gevangenen vroe-

gen expliciet om een gezamenlijk gebed of lezing en beleefden deze

momenten als een voertuig voor de reis naar binnen op zoek naar troost

en ruimte.

Ik merkte dat de grens tussen de wereld van gevangenen en die van

mij soms flinterdun is: mijn visie op mens en maatschappij was voort-

durend in beweging en na ieder gesprek drongen zich vragen op tot

bijstelling van dit beeld. 

Al deze ervaringen moet een pastoraal gezant alleen verwerken: de reis

van een pastoraal gezant is een ontdekkingstocht en een survival te-

gelijk, hij is teruggeworpen op zichzelf met al deze zin- en levensvragen

van zijn pastoranten. 

Na drie weken kwam ik thuis met een koffer gevuld met bijzondere ont-

moetingen, indringende verhalen,‘broken dreams’, hoopvolle perspec-

tieven en vooral: vele nieuwe vragen die tot nadenken stemmen.

Ik voelde me een ander mens. Rob van der Horst

KiKa - kindcadeauproject
Stichting Epafras is in nauwe samenwerking met Gevangenenzorg Ne-

derland betrokken bij het KiKa-project – KindKado-project. Dit betekent

dat kinderen t/m 12 jaar, speciaal op verzoek van Nederlandse gevan-

genen in het buitenland, van Epafras een verjaardagscadeautje ontvan-

gen. In 2013 heeft Epafras aan 35 kinderen verjaardagscadeautjes

geschonken. 

Stichting Epafras
Hulp aan Nederlandse 
gedetineerden 
in het buitenland

Epafras foundation
In Aid of Dutch prisoners 
abroad

  
   

 
    
    

  
   

      
  




