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Het afgelopen jaar was in vele opzichten een bijzonder jaar voor de Stichting Epafras. 
In diverse werkgroepen zoals de werkgroep lokalisering, fondswerving, communicatie 
en ondersteuning van lokale vrijwilligers is er hard gewerkt aan de transitie waarin 
Epafras verkeert. In dit jaarverslag zult u meer over het werk van de verschillende 
werkgroepen kunnen lezen.

Sinds 2015 is het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken wat betreft de 
begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland gewijzigd. Het is 
geen automatisme meer dat aan Epafras voor het bezoeken van Nederlanders in 
buitenlandse gevangenissen subsidie wordt verleend. Als toekomstige  
subsidiepartner op het terrein van geestelijke zorg verwacht het ministerie van 
Buitenlandse Zaken dat Epafras beschikt over een lokaal netwerk van geestelijk 
verzorgers. Het Ministerie maakt onderscheid tussen zogenaamde zorglanden en 
niet-zorglanden. In de zorglanden wordt verwacht dat we de geestelijke verzorging 
waarborgen met behulp van lokale NL geestelijke verzorgers daar te lande.  
Het gaat hierbij om Noord-, Midden-, Zuid Amerika, Azië en Afrika. In alle overige 
landen acht het Ministerie geestelijke verzorging de verantwoordelijkheid van de 
landen zelf. Voor zover er nog een beroep gedaan wordt op Epafras door  
gevangenen in die landen vanwege het gemis aan geestelijke verzorging, én 
vanwege het unieke aanbod van Epafras, zal dit bekostigd moeten worden uit 
eigen middelen. Epafras blijft in de niet-zorglanden werken aan een lokaal netwerk 
van geestelijke verzorgers. De nieuwe situatie betekent dat wij in 2016 in de  
41 zorglanden welke door Buitenlandse Zaken zijn aangewezen, zo mogelijk één of 
meerdere lokale geestelijk verzorgers zijn gaan zoeken die het werk van Epafras 
willen voortzetten met ondersteuning vanuit Epafras.

De lokale geestelijk verzorgers in de zorglanden zijn Nederlanders, die voornamelijk 
voor hun werk vanuit een christelijke organisatie voor een aantal jaren zijn 
uitgezonden. De meer dan 30 jaar ervaring die Epafras heeft opgebouwd met het 
bezoeken van Nederlanders in buitenlandse gevangenissen blijft behouden, al 
betreuren wij dat onze zorg voornamelijk in de zorglanden zal plaatsvinden.

Onze doelstelling is ‘zorg voor het verhaal van de ander’. De basisactiviteit blijft 
als vanouds het individuele gesprek onder vier ogen, waarbij het levensverhaal van 

de gedetineerde centraal staat: zingeving, verdieping in het verstaan van het eigen 
levensverhaal, verwerking van pijn en verdriet, omgaan met vragen van schuld en 
schaamte en met het oog op de toekomst, het krijgen van een nieuwe kans en 
herstel van relaties met hun meest dierbaren. Dat wij bovenstaande ondersteuning 
zouden willen geven aan alle Nederlanders ‘all over the world’ moge duidelijk zijn.  
In 2016 zijn toch nog vele bezoeken afgelegd in zowel zorglanden als niet-zorglanden. 
Dit met behulp van ondersteuning van velen, die het mede van belang vonden dat 
de vraag van Nederlandse gedetineerden om geestelijke zorg gehonoreerd moest 
worden. Wij zijn al die mensen bijzonder dankbaar. De financiële steun van onze 
trouwe donoren, zoals kerken en diaconieën en maatschappelijke instanties, was 
ook dit jaar onmisbaar. Zonder deze steun hadden wij het werk niet kunnen doen. 

In 2016 hebben wij in diverse zorglanden al met lokale geestelijk verzorgers mogen 
werken, o.a. In Indonesië, Brazilië, Peru en in een deel van Noord Amerika. Wij 
ontmoetten zeer gemotiveerde vrijwilligers die het werk van Epafras ter harte gaat 
en zij geloven met ons dat ieder mens waardevol is en een tweede kans verdient. 
Zij bezoeken Nederlandse mannen en vrouwen die in hun land gevangen zitten. 
Wij hebben nu in ongeveer 75% van de 41 zorglanden een lokale geestelijk 
verzorger die bezoeken in diverse gevangenissen wil afleggen. Met alle vrijwilligers 
die zich voor Epafras inzetten staan wij voor het recht op geestelijk verzorging aan 
de vele Nederlandse gedetineerden in het buitenland die dikwijls in de meest 
bizarre omstandigheden moeten zien te overleven.

In 2016 mocht ik zeven maanden interim directeur 
zijn van Epafras. In die periode hebben wij het 
overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de 
toekomst weten op te pakken. Met de voorwaarden 
die beide ministeries ons voorhouden zijn wij ervan 
overtuigd het zinvolle werk van Epafras ook in de 
toekomst voort te kunnen zetten. 

Pastor Martien Agterberg  
Interim directeur 2016

Voorwoord
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Stichting Epafras is begonnen in 1984 als een particulier initiatief 

uit de kring van justitie geestelijken in Nederland om geestelijke 

verzorging te bieden ook aan Nederlandse gedetineerden in 

buitenlandse detentie. Zij doet dit werk omdat er een duidelijke 

behoefte bestond en nog steeds blijkt te bestaan onder de in het 

buitenland gedetineerde Nederlanders aan geestelijke verzorging. 

De overheid heeft gaandeweg het belang van deze specifieke zorg 

onderkend. Uit eerder onderzoek is gebleken, dat de tevredenheid 

van de gedetineerden over de bezoeken van de geestelijke  

verzorgers hoog is. Hierbij bleek de professionaliteit,  

vertrouwelijkheid en ervaring van de geestelijke verzorgers van 

groot belang. In dit jaarverslag een overzicht van de activiteiten 

en verhalen van geestelijke verzorgers in 2016. Een jaar waar in de 

basis is gelegd voor een meer efficiënte werkwijze die past binnen 

de kaders van het beleid van de ministeries. Epafras ging in 2016 

de uitdaging aan om zich binnen deze kaders te blijven inzetten 

voor vertrouwelijke gesprekken met NL gedetineerden in het  

buitenland en deze te garanderen voor de toekomst.

Epafras toen, nu  
en in de toekomst
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Geestelijke verzorging wordt vanzelfsprekend geboden in  
gevangenissen, ziekenhuizen en zorginstellingen, de krijgsmacht en 
zelfs bij het landelijke politiekorps. Op al die plekken waar mensen  
extra kwetsbaar zijn en geestelijk onder druk staan. Vraag het de 
mensen en ze zullen je vertellen dat geestelijke steun onmisbaar is, juist 
ook als je vastzit in het buitenland. Ver verwijderd van huis en familie.

Geestelijke verzorging: onmisbare zorg en een vak apart.
Het vergt een opleiding en een houding van luisteren met heel je hart en wezen.
Tot voorbij de oppervlakkigheden. Niet voor niets wordt het daarom wel zielzorg 
genoemd. 

Dat vraagt om een grote mate van vertrouwelijkheid in de gesprekken en  
geheimhouding. Want alleen dan durft een mens zijn ziel en zaligheid te delen  
met de ander.

Geestelijke verzorging: een aparte kunst voor professionals.
Professionals die thuis zijn in de grote verscheidenheid aan levensovertuigingen 
waaruit ze samen met een gedetineerde kunnen putten.  
Zoekend naar bronnen van kracht.
En wat daarin al niet ter sprake komt:
Menselijke waardigheid, trauma’s, schuld en schaamte, zoeken naar nieuwe zin  
en levenswijsheid. Gesprekken in je moerstaal.

Voor wie er naar vraagt, gevangene en diens familierelaties.
Geestelijke verzorging: bijzondere zorg op maat!

Geestelijke verzorging, 
broodnodig  
en een vak apart

Door het wegvallen van een belangrijk 
deel van de subsidie voor de geestelijke 
verzorging stond de werkgroep 
fondsenwerving voor een forse 
uitdaging.

Kerken, diaconieën, fondsen en 
stichtingen, maar ook particulieren 
hebben ons werk geweldig gesteund.

Bezoeken aan gevangenen die niet 
meer gesubsidieerd zullen worden 
konden daardoor toch doorgang 
vinden en voor het nieuwe jaar zeker 
gesteld worden.

Gevangenen die een beroep deden op 
ons diaconaal noodfonds voor terugkeer 
na detentie naar Nederland  en hulp  
in de eerste maanden van gewenning, 
maar ook voor specifieke medische 
hulp, konden geholpen worden.

De vraag naar Bijbels en woordenboeken 
kon zonder reserve gehonoreerd 
worden.

Het tijdschrift Comeback werd 
aanvankelijk slechts ten dele gesubsi- 
dieerd. Het tekort op de begroting kon 
dankzij giften weggewerkt worden.

Maar ook ontstond zo ruimte voor het 
realiseren van het correspondentie- 
project, vernieuwing van de website in 
het kader van een nieuw communicatie- 
project  en de jaarlijkse uitgave van de 
bajesagenda die naar alle Nederlandse 
gevangenen in het buitenland wordt 
gestuurd.

Het gezegde ‘in nood leert men zijn 
vrienden kennen’ werd alleszins 
bewaarheid.

Aan allen die ons zo
trouw gesteund hebben
dat wij ook in 2016 een
belangrijk deel van ons
werk konden voortzetten
is stichting Epafras veel
dank verschuldigd.

• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Kerken en diaconieën
• Projecten in Nederland (PIN)
• Maatschappij van Welstand
• KerkinActie 
• RDO Balije van Utrecht
• Ministerie van Veiligheid en Justitie  
• Stichtingen
• Diverse Fondsen
• Ds. J. van Dijk Stichting
• Stichting Zonneweelde

Het werk van Epafras  
wordt mede mogelijk  
gemaakt dankzij:
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Eind 2015 werd duidelijk dat de opzet 
van geestelijke verzorging aan de 
gedetineerden in het buitenland 
ingrijpend gewijzigd moest worden.  
Er kon alleen nog gerekend worden op 
subsidie voor zover geestelijke 
verzorging lokaal als een nieuwe vorm 
van maatwerk, zou worden aangeboden 
en niet meer vanuit Nederland. 
Jarenlang ging ik langs bij Nederlanders 
in detentie in Japan en een deel van de 
VS. Nu was het zaak lokaal mensen te 
vinden die de bezoeken wilden 
overnemen. Dat lukte. In Japan kwam  
ik zelf iemand op het spoor, een jonge 
man die daar was gaan wonen met het 
oog op mogelijk christelijk zendingswerk 
in de toekomst. Hij zag wel wat in 
pastorale zorg voor deze doelgroep.  
In de Verenigde Staten meldde zich een 
familielid van een Nederlandse geestelijke 
verzorger. Ze stond op het punt haar 
professionele loopbaan te beëindigen 
en was bereid de geestelijke verzorging 
van de gedetineerden over te nemen.

Zo ging ik twee keer met een nieuwe, 
lokale, vrijwilliger op pad. In september 
in Japan, in december in Californië en 
omgeving. In Japan zitten verreweg de 
meeste gedetineerden in Tokio, veelal 
ook nog in één gevangenis. Bijna altijd 
gaat het om mensen die op het 
vliegveld zijn opgepakt en rechtstreeks 
achter tralies zijn gezet. Bezoek daar is 
beperkt tot hooguit een half uur. Een 
gesprek met vier of vijf gedetineerden 
kan alleen aansluitend plaatsvinden. 
Dat vraagt de nodige concentratie. 
Bovendien moesten we dezelfde dag 
nog doorreizen naar Osaka, waar ook 
iemand vast zit. Alle bezoeken vonden 
dus plaats binnen 24 uur. We zijn blij 
dat we deze mensen, die in grote 
isolatie leven kunnen blijven bezoeken.

Dan de bezoeken in de Verenigde 
Staten. Hier gaat het meestal om 
Nederlanders die al jaren in de Verenigde 
Staten woonden voor ze gedetineerd 
raakten. De te bezoeken inrichtingen 

Overdracht  
gedetineerdenbezoeken 
in Japan en  
Verenigde Staten

zijn honderden kilometers van elkaar 
verwijderd. De bezoeken zijn dus over 
een week verspreid. Bezoek kan  
1 tot 1,5 uur duren, wat de rust in het 
gesprek bevordert. Gaandeweg neemt 
de nieuwe geestelijk verzorger het 
gesprek over.
Zowel tijdens de bezoeken in Japan als 
in de Verenigde Staten was het proces 
van overdracht leerzaam voor beide 
partijen: het is gezond en verfrissend 
om je ‘werk’ door de ogen van een 
ander te beschouwen.
Naast de praktische zaken die we 
bespreken, gaan we ook in op  
inhoudelijke vragen: Wat breng je in de 
gesprekken wel of niet ter sprake?  
Hoe ga je om met de diverse geloofs- en 
levensbeschouwelijke achtergronden 
van de gedetineerden? Hoe overbrug je 
de tijd tussen twee bezoeken? Wat doe 
je met Bijbellezen en bidden? Hoe maak 
je je bezoek zo zinvol mogelijk? En  
hoe ga je om met de moeilijkheden, de 
onzekerheden, de soms beroerde 

omstandigheden waarin mensen 
verkeren?

Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
beide nieuwe geestelijke verzorgers 
hun werk met enthousiasme en grote 
inzet zullen doen. 
Binnen stichting Epafras wordt 
momenteel gewerkt aan een programma 
van training en toerusting voor de lokale 
geestelijke verzorgers.
De betrokkenheid en doorgaande 
deskundigheidsbevordering van de 
nieuwe geestelijke verzorgers  is voor 
de stichting van groot belang.

De reizen in Japan en een deel van de 
VS zijn mede mogelijk gemaakt door 
een donatie die stichting Epafras heeft 
ontvangen van stichting Maatschappij 
van Welstand. 

ds. Ton de Heer  
Geestelijk verzorger Epafras
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Mijn Kerk in Actie collega Judith van den Berg-Melis (werkzaam in Timor 
en Sumba) en ik (werkzaam in zuidelijk Sumatra) zijn ‘lokale vrijwilligers’ 
geworden voor Epafras. In Indonesië zitten er momenteel zes Nederlandse 

gevangenen. Judith en ik zullen hen twee keer per jaar opzoeken. Waarom ik 
deze Nederlandse gevangenen wil opzoeken? Is het niet hun eigen schuld dat 
ze achter de tralies zitten? Misschien wel, maar dat betekent niet dat we hen 
vervolgens maar aan hun lot moeten overlaten. Veelal kunnen ze de taal niet spreken 
en krijgen ze weinig bezoek. Ik wil een luisterend oor bieden en er voor ze zijn. 

De drie gevangenen die ik opzoek zitten vast op Java en hebben alle drie de 
doodstraf gekregen. Hoe bereid je je voor op een pastoraal bezoek aan gevangenen 
die de doodstraf hebben gekregen? Vooraf wist ik niet zo goed in welke  
hoedanigheid ik deze drie mannen zou aantreffen. Naast alle praktische voor- 
bereidingen had ik me voorgenomen om vooral naar hen te luisteren en er voor 
hen te zijn. Ik neem iets mee als ‘input’ voor het gesprek: een gebed, een spreuk of 
een schilderij. Deze laat ik dan ook bij hen achter. 

Ik ontmoet de mensen in onzekerheid, wanhoop en angst. Wat zich uit in frustratie. 
Frustratie over te weinig zicht op het verloop van de straf en over te weinig geld 
om te overleven. Maar ik ontmoet ook hoop ondanks de situatie. Zonder hoop  
is er immers geen leven. Hoop die levend blijft door de steun van familie of door 
nieuwe bewijzen in de zaak. Woorden schieten tekort. Ik luister en we bidden.

‘Ieder mens is waardevol’, staat er op de website van Epafras. En daar wil ik ook 
graag als lokaal geestelijk vrijwilliger van Epafras in Indonesië aan meewerken.  
Een mens is meer dan zijn daden alleen! 

Verhaal van een  
lokale vrijwilliger
Henriette Nieuwenhuis 
lokaal geestelijk verzorger Indonesië 
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De film van mijn eerste reis als lokaal geestelijk verzorger voor Epafras in 
Californië heeft nog dagen nadat ik alweer thuis was in mijn hoofd 
gespeeld. Beelden, stemmen, verhalen, gesprekken, ontmoetingen, de 

film draait maar door. Samen met mijn voorganger en geweldige mentor,  
ds. Ton de Heer, heb ik rondgereisd over eindeloze wegen door eindeloze vlaktes 
op weg naar Nederlandse gedetineerden in Nergensland. Daar, afgescheiden 
van de bewoonde wereld, staan blokkendozen omheind met hekken, prikkeldraad 
en wachttorens. Hier wonen mensen, gevangenen, velen al jarenlang opgesloten, 
verlaten, verstoten, en vooral vergeten… 

De overgang van Nergensland buiten naar Nergensland binnen is een  
aaneenschakeling van hekken, sluizen, sleutels, metaal detectors en gewapende 
bewakers. Binnen spreken we met mensen over hun leven in Nergensland. 
Gebroken mensen delen hartverscheurende verhalen over verleden, heden en 
toekomst, delen rauwe, eerlijke emoties. Spijt en schaamte over het verleden, 
depressie, eenzaamheid, en zinloosheid in het heden, hun gevangenschap in 
Nergensland. Sommigen zoeken zin in spiritualiteit zoals mediteren, bidden en 
lezen. Anderen houden zich staande door routine en onderbetaald werk, soms 
een klas of een groep. Toekomst is voor de meesten nog een fragiel en vaag 
begrip. Het roept vaak angst en onzekerheid op, maar het verlangen naar 
vrijheid houdt de hoop op een toekomst levend. 

Ieder mens, iedere gevangene is uniek, elk gesprek is uniek. De rode draad is  
dat hartverscheurend tijdens onze ontmoetingen verandert in hartverwarmend. 
Ogen gaan stralen, monden vormen een glimlach, meer verhalen komen, er 
wordt samen gebeden en gelezen. Als er iemand luistert, echt luistert, en je weet 
dat je niet Niemand, maar Iemand bent, ben je weer Ergens in Nergensland, ook 
al is het maar even.

Ergens in  
Nergensland
Fieke Dijkstra
lokaal geestelijk verzorger USA
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De eerste bijeenkomst van werkgroep 
lokalisering vond plaats in december 
2015, dat was een brainstormsessie 
waarin we alle mogelijkheden bekeken 
hoe we aan Nederlandse theologisch 
opgeleide vrijwilligers in de zorglanden 
zouden kunnen komen. We beschikten 
immers niet over een uitgebreid data 
netwerk waar je met een druk op de 
knop de lijst van namen kon uitdraaien. 
De enige twee standaardwerken die 
we in huis tot onze beschikking hadden 
was het jaarboek van de Protestantse 
Kerk in Nederland en van Katholieke 
zijde de Pius Almanak. Beide werken 
boden wel aanknopingspunten maar 
niet in voldoende mate. Via het 
internet werden sites gevonden van 
o.a. Kerk in Actie, Missie Nederland, 
Gereformeerd Zendingsverbond en de 
orde van de Salesianen. Na verschillende 
contacten met deze organisaties 
werden we uitgenodigd om ons 
lokaliseringsplan toe te lichten. 
De nieuwe vrijwilligers is een kennis- 
makingspakket toegezonden met alle 

informatie over het werk van Epafras. 
Inmiddels hebben zo’n 37 mensen een 
vrijwilligersovereenkomst met Epafras 
ondertekenen. 
Lokalisering is geen eenmalige  
gebeurtenis maar een continue proces 
omdat de vrijwilligers vaak maar voor 
een beperkt aantal jaren door hun 
kerken worden uitgezonden. Het blijft 
dus zaak om nieuwe vrijwilligers te 
werven, zodat een optimale  
dekkingsgraad bereikt kan worden. 
Inmiddels zijn de eerste bezoeken aan 
gedetineerden in deze nieuwe opzet 
afgelegd en met enthousiasme 
onthaald. Ook de diplomatieke posten, 
die voor de toelating tot de  
gevangenissen hoog nodig zijn, waren 
lovend over onze nieuwe vrijwilligers. 
Iedereen binnen Epafras zet zich er voor 
in om de nieuwe werkwijze te laten 
slagen zodat het oude elan van Epafras 
haar glans behoudt in deze nieuwe jas.

Pastor Bert Hes
Voorzitter lokalisering

Werkgroep  
lokalisering

Argentinië Ja

Bolivia Ja

Brazilië  Ja 

gebieden Rio de Janeiro en  
omgeving 

Brazilië  Ja

Sao Paulo en omgeving 

Cambodja Ja

Chili Ja

Colombia Ja

Costa Rica Nee

Cuba Ja

Dominicaanse Republiek Ja

Ecuador Ja

Egypte Ja

Filippijnen Ja

Frans Guyana Nee

Gambia Ja

Ghana Ja

Guadeloupe Nee

Honduras Nee

India Ja 

Indonesië Ja

Jamaica Ja

Kaapverdië Nee

Kenia Ja

Libanon - Beiroet Ja

Maleisië Ja

Marokko Ja

Mauritius Ja

Mexico Ja

Nepal Nee

Panama Ja

Paraguay Ja

Peru Ja

Rwanda Ja

Senegal Nee

Suriname Ja

Tanzania Ja

Thailand Ja

Trinidad Nee

Uganda Ja

USA Ja

Venezuela Ja

Zuid Afrika Ja

Extra zorglanden Lokale Geestelijke  
verzorgers

Extra zorglanden Lokale Geestelijke  
verzorgers
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Het is toch een bijzondere gewaarwording om in Peru Nederlanders tegen 
te komen, die je in Nederland niet zomaar zou ontmoeten. Het kan soms 
wonderlijk lopen. Begin 2016 ben ik door de GZB (Gereformeerde  

Zendingsbond) uitgezonden naar Peru, als predikant voor de Presbyteriaanse 
Kerk. Al in de voorbereidingstijd werd ik door Epafras benaderd of ik ter plekke 
geestelijk verzorger voor Nederlandse gedetineerden wilde worden. Eind 2016 
bezocht de huidige directeur van Epafras, Bert Hes, de gevangenen in Peru, wat 
een mooie aanleiding was om me te laten introduceren in het werk van Epafras. 
Samen bezochten we de gevangenis in de buurt van mijn woonplaats Chiclayo. 
Als predikant ben je gewend te werken binnen de redelijk heldere kaders van  
de kerk en de bijbehorende verwachtingspatronen. In de gevangenis merk ik dat 
die kaders totaal ontbreken. Er wordt geen verhaal van de dominee verwacht, 
maar het belangrijkste is dat de gevangenen zelf hun verhaal kunnen doen.  
In plaats van spreker moet je de rol van hoorder aannemen. 

Maar dat niet alleen. Soms wordt er ook gewoon actie verwacht. Zoals me 
meteen al overkwam in het geval van een ex-gedetineerde die wegens ziekte 
het land nog niet uitkan. Het is dan een hele toer om in een land als Peru de 
juiste zorg en de juiste papieren te regelen. 

Deze eerste indrukken maken duidelijk dat het werk voor Epafras een flink beroep 
doet op je persoon, om buiten je kaders te treden en in hoge mate flexibel te 
zijn. Dat maakt het werk enorm uitdagend. Het kost energie, maar het levert ook 
veel energie op. Je kunt namelijk een positieve bijdrage leveren aan het leven 
van de gedetineerden, een bijdrage die ze niet op andere manieren kunnen 
krijgen. Dat maakt het meer dan de moeite waard! 

Geestelijke  
verzorging: het zelfde 
werk geheel anders! 
Matthijs Geluk 
lokaal geestelijk verzorger Peru
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Samen met mijn collega (van Kerk in Actie) Henriette Nieuwenhuis ben ik 
sinds 2016 lokaal geestelijk verzorger voor de Nederlandse gevangenen in 
Indonesië.  Omdat Indonesië 400 miljoen inwoners telt en zo uitgestrekt is 

als de afstand tussen Londen en Istanbul, hebben we ons bezoekgebied in twee 
regio’s gesplitst. Bali en alles ten oosten van Bali valt onder mijn regio. Dat 
maakt dat de verschillen tussen de gevangenissen groot zijn. In Bali zitten vooral 
Nederlanders voor drugsdelicten, waarvan Nederlanders met een doodstraf 
naar de strenger bewaakte gevangenissen op Java gaan. Daarbuiten zijn de 
omstandigheden en de gevangenissen ‘relaxter’.

Bij het bezoek aan ‘Hotel K.’ (de bijnaam van de beruchtste gevangenis van 
Bali) zijn de richtlijnen heel streng. In de bezoekersruimte moet je tezamen met 
ca. 50 andere bezoekers ‘ellebogen’ om iemand aan de andere kant te spreken. 
In West-Papua, zo’n 2500 kilometer verderop, word ik ontvangen in de kamer 
van de directeur en kan ik een privégesprek voeren. Maar wat gelijk is, is de 
reactie van de gevangenen. Eindelijk weer eens in je ’moerstaal’  praten over 
wat je dwars zit, wat er gebeurd is en stoom afblazen. Het meegebrachte fruit 
en groente, en wat Nederlandse boeken worden erg gewaardeerd.  Dat maakt 
voor mij de dagenlange reizen en al het gedoe het wel waard. Ook al heb je 
soms maar een gesprek van een half uur, of komt iemand niet opdagen. 

Een voordeel als lokaal geestelijk verzorger is dat je bekend bent met de taal en 
context van het land. Het is mooi werk en het wordt zeer gewaardeerd.

Omzien naar een  
gevangene is alle 
moeite waard 
Judith van den Berg-Meelis  
lokaal geestelijk verzorger Indonesië
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In het Epafras van de toekomst komt 
een belangrijk accent te liggen op lokale 
geestelijk verzorgers: Nederlands-  
sprekende professionals die in het 
buitenland wonen en die bereid en in 
staat zijn om in het land waar zij wonen 
of in de naaste omgeving ervan 
Nederlandse gedetineerden pastoraal 
bij te staan. In het jaar 2016 is de 
Stichting Epafras heel actief op zoek 
gegaan naar dit soort vrijwilligers; 
daarover meer op p. 14 in dit Jaarverslag.

De lokale geestelijk verzorgers zullen, 
net zoals dat tot nu toe met vanuit 
Nederland ingevlogen geestelijk 
verzorgers het geval was, hun  
bezoekwerk gaan doen onder de vlag 
van Epafras. Dit legt een grote  
verantwoordelijkheid op de staf van 
Epafras ten aanzien van de bewaking 
van de kwaliteit van de geestelijk 

verzorging en ten aanzien van het 
motiveren en toerusten van de nieuwe 
lokale vrijwilligers.

In 2016 is daarom een begin gemaakt 
met het ontwikkelen van een  
toerustingsplan; in de loop van 2017 
moet dit plan voltooid en ingevoerd 
zijn. Externe expertise is hiervoor 
gevonden bij de Theologische Faculteit 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Als eerste onderdeel van dit plan is een 
zogenaamd visiedocument ontwikkeld. 
Hierin wordt beschreven welke visie 
Epafras heeft op geestelijk zorg. 
Vrijwilligers die namens Epafras 
gedetineerden geestelijk zorg bieden 
worden geacht zich te herkennen in die 
visie. Het gaat dan om vier aspecten: 
een houding van presentie en nabijheid, 
waarbij het levensverhaal van de 

Overzicht  
Toerustingsplan

gedetineerde centraal staat; het 
aandacht hebben voor de diepere 
lagen van het verhaal, een warm  
(maar niet onkritisch) hart voor de 
gedetineerde en een sterke verbinding 
met de eigen levensbeschouwelijke 
wortels van de vrijwilliger.

Vervolgens is er gewerkt aan het 
ontwikkelen van toerustingsmateriaal 
voor de lokale vrijwilligers. Daarbij is 
aangesloten bij het standaardwerk over 
pastorale gespreksvoering ‘Zorg voor 
het verhaal’ van prof. Ruard Ganzevoort 
en Jan Visser. Dit boek wordt aan alle 
geestelijk verzorgers ter beschikking 
gesteld. Daarbij komt dan een leeswijzer 
waarin specifiek wordt ingegaan op die 
onderdelen die voor het bezoeken van 
gedetineerden in het buitenland van 
extra belang zijn. Om één voorbeeld te 
noemen: bijzonder aan het gevangenis-

pastoraat is dat de gesprekken binnen 
het regime van een gevangenis  
plaatsvindt: soms maar kort, soms met 
meerdere gedetineerden tegelijk, soms 
in een zeer rumoerige ruimte, etc.; 
belangrijk is dan om van te voren goed 
voorbereid te zijn op deze omstandig-
heden. Wat zijn tips en tricks om toch 
tot een goed gesprek te komen? 
Halverwege 2017 zal dit materiaal 
gereed zijn. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan de 
opzet van intervisiegroepen om als 
lokale geestelijke verzorgers van elkaar 
te leren en er zal ruimte zijn voor  
coaching naar aanleiding van bezoeken/ 
verslaglegging vanuit het kantoor van 
Epafras in Utrecht.

Henk Hortensius  
Voorzitter toerusting
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‘Het resultaat telt!’  En dat gold dit jaar 
vooral voor de naamsbekendheid van 
Epafras. Wie weet eigenlijk wat Epafras 
is en wat ze doet?  Vrijwel niemand zo 
bleek. Het ontbrak  Epafras aan een 
publiek profiel, zoals dat heet in het 
communicatiejargon. Onbekend maakt 
onbemind. Daar moest dus wat aan 
gedaan worden! 

Verhalen uit de bajes

We bedachten een mediaplan en een 
strategie. Kort samengevat: Verhalen 
uit de bajes. Laat gedetineerden  en 
geestelijk verzorgers hun verhaal 
vertellen en schrijf dat kort en bondig 
op. Hoe moeilijk kan het zijn. 

De resultaten

We maakten een nieuwe website 
(www.epafras.nl) , een facebookpagina 
en een nieuwsbrief.  BAM! Meteen 
meer dan 24.000 bezoekers op de 
website. Veel mensen zijn geïnteres-
seerd in het leven van Nederlanders  
in buitenlandse cellen. Zeker als het 
wat dieper gaat dan de gemiddelde  
tv-serie. Kijken in de ziel van  
gedetineerden. En ontdekken dat het 

heel vaak gewone mensen zijn die op 
een verkeerd spoor zijn beland. 

#  Facebook vrienden  3.669
#  gebruikers website  32.466
#  bezoeken website     47.364
#  bekeken pagina’s  133.158
#  nieuwsbrief aanmeldingen  57
%  openenen nieuwsbrief  60%

Bron: Google Stats, Global Village Media

Waar het om gaat

We berichten over de bezoeken die 
Epafras aan Nederlandse gedetineerden 
in het buitenland brengt. Want vele 
tientallen vrijwillige profs zijn wereldwijd 
bezig deze mensen geestelijk overeind 
te houden.  Dat is Epafras. Daar blijven 
we komend jaar in geloven en over 
berichten: kritisch en betrokken.  
Zorgen dat Nederland ook verbonden 
blijft met z’n gedetineerde burgers in 
het buitenland. Voor die verbinding is 
media nodig. Die zetten we doeltreffend 
in. Het komende jaar berichten wij  
van binnenuit: Vanuit de bak en vanuit 
de ziel. Het resultaat telt: Wij laten 
niemand zitten!

Pieter Visschers Voorzitter media

Epafras Media

We laten 
niemand zitten

Omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en een tweede kans 
verdient, bezoekt Stichting Epafras Nederlanders die vastzitten in 
buitenlandse gevangenissen. Lokale Nederlands sprekende 
geestelijke verzorgers kloppen op gevangenisdeuren om mannen en 
vrouwen te steunen die vaak door anderen zijn vergeten. 
 

“...door het bezoek voelde ik mij een nieuw mens”

HELP 
MEE!

55.indd   1 12/04/2016   11:57

¾	Omzien naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen 
¾  Hen helpen in geestelijke nood¾   Lokale geestelijke verzorgers ondersteunen voor hulp ter plekke
¾   Contacten onderhouden tussen gedetineerden en familieleden
¾   Hen helpen met de voorbereiding op de terugkeer naar Nederland, 

zodat zij een zinvol nieuw bestaan kunnen opbouwen

Helpt u ons mee? 
Steun ons dan met een gift: 
IBAN NL38 INGB 0005 6760 67 t.n.v. Epafras

Stichting Epafras � 3581 KW Utrecht NL � www.epafras.nl � 030 233 24 32 � info@epafras.nlVolg ons op:           @Epafras_nl            facebook.com/epafrasNL

Met uw hulp kunnen we:

epafras_flyer_defdef.indd   2

05-03-17   13:57

Stichting Epafras Jaarverslag 2016
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Toelichting 

Het tijdschrift ‘Comeback’ is een 
vervolg op het sinds 1984 door Epafras 
uitgebrachte tijdschrift (4x per jaar) 
‘Gezant uit Nederland’. 
Al geruime tijd was daarin vanzelf- 
sprekend ruimte voor bijdragen van de 
kant van Reclassering Nederland 
Bureau Buitenland  (sinds jaar en dag 
deelname in de redactie) en later van 
PrisonLaw. 
De samenwerking tussen deze drie 
organisaties is in 2015 versterkt en nader 
geformaliseerd in een overeenkomst. 
Dit heeft geleid tot de presentatie van 
een nieuwe naam: ‘Comeback’. 
De drie organisaties weten zich 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
doen verschijnen (4x per jaar) van  
dit tijdschrift, hetgeen tot uitdrukking 
komt in: 
•  gezamenlijke redactie; 
•  afwisseling in presentatie redactioneel; 
•  gezamenlijke inzet met de  

diplomatieke posten, vrijwilligers  
van RNBB en vrijwilligers van Epafras 
m.b.t. de verspreiding van het 
tijdschrift. 

Doel 

Het tijdschrift ondersteunt de  
begeleiding van de gedetineerden in 
het buitenland. 
Het tijdschrift beoogt: 
•  gedetineerden te informeren over  

alle mogelijkheden die aangeboden 
worden met betrekking tot  
gedetineerdenbegeleiding; 

•  aandacht te besteden aan alle 
relevante elementen van het 
gedetineerdenbestaan; 

•  in fysieke en digitale vorm beschikbaar 
te zijn.

Activiteit/middelen 

•  Samenstelling van het kwartaal 
tijdschrift ‘Comeback’ onder gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid 
van Epafras, Reclassering Nederland 
Bureau Buitenland en PrisonLaw voor 
alle gedetineerden in het buitenland. 

•  Opmaak en uitvoering van de 
samenstelling door Global Village Media. 

•  Verspreiding per post via diplomatieke 
posten en vrijwilligers van Reclassering 

Nederland Bureau Buitenland en 
vrijwilligers van Epafras. 

•  Coördinatie van de logistiek en 
administratie berust bij Stichting Epafras. 

Resultaten 

•  Alle Nederlandse gedetineerden in 
het buitenland ontvangen het 
tijdschrift ‘Comeback’. 

•  Het tijdschrift draagt bij aan het 
welzijn van de gedetineerden en 
versterkt het contact met Nederland. 

•  Alle gedetineerden raken door middel 
van het tijdschrift geïnformeerd over 
alle relevante aangelegenheden m.b.t. 
gedetineerdenbegeleiding en nazorg 
en ervaren zich daardoor ondersteund. 

•   Diplomatieke posten, vrijwilligers 
van Reclassering Nederland Bureau 
Buitenland en Epafras vrijwilligers 
hebben m.n. zorg gedragen voor het 
verspreiden van het tijdschrift onder 
ALLE gedetineerden.  

•  Het tijdschrift is zowel in fysieke zin 
als digitaal beschikbaar. 

Arjen Duijts Global Village Media

Coördinatie van de logistiek en 
administratie is in handen van Stichting 
Epafras. Het tijdschrift wordt inhoudelijk 
en qua opmaak samengesteld door 
Global Village Media, die ook zorgdraagt 
voor verzending per post. 

nummer 4 •  2016

Investeren In persoonlIjke relatIes
Contact met lokale instanties is essentieel in Zuid-Amerika

eten In de bajes
Wat kan je doen om je gevangeniseten wat op te krikken?

Tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland

blIjf In contact
Elk mEns hEEft bEhoEftE aan stEun

wet  
taaleIs

nummer 2 •  2016
op weg  

naar  
werk

geestelijk verzorger hannie riksen
‘Ik wil er zijn voor mensen waar niemand voor klaar staat’

van de gevangenis naar chef-kok
‘Wees geduldig. Denk na. Dat leerde ik in de bajes’

Tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland

a free spirit!
Vertrouw op de goede geest die in je huist

nummer 3 •  2016
wots  

of  
lots?

all you need is love
Maar hoe onderhoud je contact vanuit de bajes?

nederlandse nationaliteit kwijt tijdens detentie?
Dat risico loop je als je een dubbele nationaliteit hebt

Tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland

dubbele  
nationaliteit

Raak je NedeRlaNdse pas Niet kwijt tijdeNs deteNtie

nummer 1 •  2016

werken 
na 

detentie
waar kun je terecht voor hulp

Welke organisaties helpen je bij detentie?

gestolen tijd

Ex-gedetineerden vertellen over hun verleden

Tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland

pasen
leven!... als nieuw!

Tijdschrift ‘Comeback’ 
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• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Kerken en diaconieën
• Projecten in Nederland (PIN)
• Maatschappij van Welstand
• KerkinActie 
• RDO Balije van Utrecht
• Ministerie van Veiligheid en Justitie  
• Stichtingen
• Diverse Fondsen
• Ds. J. van Dijk stichting

In het afgelopen jaar zette ik voor het eerst voet op een plek waar de meeste 
Japanners waarschijnlijk nog nooit geweest zijn, een gevangenis. Een interessante 
ervaring voor mij als immigrant. Ik was benaderd door Epafras om als lokale 

geestelijke verzorger de gevangenen in Japan te gaan bezoeken. In september 
kreeg ik de kans om nog één keer mee te kijken met mijn voorganger in de 
gevangenissen in Tokio en Osaka.

Dat werd ons niet heel makkelijk gemaakt. Tot bijna het laatste moment was het 
onzeker of ik wel toestemming kreeg om de gesprekken bij te wonen. In Osaka 
mocht ik er uiteindelijk niet bij zijn en kon ik in de wachtkamer gaan zitten. In 
Tokio werd de toestemming toch geregeld, maar toen we daar in de  
ontmoetingsruimte (achter glas) aankwamen, werd ons verteld dat we maar  
15 minuten per gevangene kregen. De gevangenen moesten in bad en het 
bezoekuur moest voor die tijd afgelopen zijn. Het illustreerde scherp wat mij al 
verschillende keren verteld was: een gevangene in Japan wordt maar nauwelijks 
contact gegund.

In scherp contrast met de houding van de gevangenisautoriteiten stond de 
betrokkenheid van de medewerkers van de Nederlandse ambassade. Hun 
interesse en zorg ging verder dan eenvoudig hun plicht ten overstaande van de 
gevangenen te vervullen. Ons werd dan ook alle medewerking geboden die 
nodig was om de bezoeken te kunnen uitvoeren. 

Onontbeerlijke steun
Paul van den Dool   
lokaal geestelijk verzorger Japan
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Sinds maart 2013 ben ik gedetine
erd in Australie.  

Vanaf dat moment heb ik regelmatig 
briefcontact 

met medewerkers van Epafras. Omdat 
ik hier geen  

familie en/of vrienden heb die mij ku
nnen steunen is 

dit contact voor mij zeer belangr
ijk. 

Ik schrijf dit niet 
alleen voor mij, maar

 voor alle 

gedetineerden in het b
uitenland. Epafras gee

ft mij 

veel steun. Ik wens u
 Gods zegen toe, heel 

veel dank.

   Met vriendelijk gro
et,

Door mijn Bijbelstudie hier, en mij
n persoonlijke  

spirituele relatie met de heer Jezus 
Christus,  

kan ik door zijn kracht spirituele
 steun bieden aan  

medegevangenen. Echter, het gaat n
iet om mij en wat 

ik ben of doe. Ik maak me ernstig
e zorgen over het 

ontbreken van geestelijke zorg vanu
it Nederland.  

Ik wil echter met klem benadrukken 
dat op deze  

bezoeken niet bezuinigd kan en ma
g worden!  

Deze bezoeken maken voor gedetinee
rden veel verschil.  

Ik wil graag verwijzen naar Matthe
us 25:36-40.  

De heer Jezus zegt hier: “Ik zat 
gevangen en  

U kwam mij bezoeken”.

 Eric - Au
stralie

Ik begrijp heel goed dat
 er bezuinigingen nodi

g zijn. 

¨

¨
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Nederlandse gedetineerden in het  
buitenland verblijven in een geïsoleerde 
situatie. In de zorglanden is  
correspondentie vanuit en naar de 
gedetineerde niet altijd gegarandeerd. 
Waar mogelijk kan correspondentie 
bijdragen aan de ervaring onderdeel 
te zijn van een breder sociaal verband. 
Maar ook biedt het de mogelijkheid 
om te reflecteren op de gesprekken 
die gevoerd zijn en verdieping aan te 
brengen. Correspondentie is aanvullend 
op hetgeen anderszins beschikbaar 
wordt gesteld. 

Epafras onderscheidt 
hierbij drie aspecten: 
1   Correspondentie als uitvloeisel en 

follow-up van de gesprekken die 
geestelijke verzorgers voeren met  
de gedetineerden. 

2   Correspondentie met de speciaal  
op vrijwillige basis aangestelde 
geestelijke verzorger op het kantoor 
van Epafras. Jaarlijks ongeveer  
800 brieven. 

3   Correspondentieproject. 

Correspondentieproject
Stichting Epafras kent een  
correspondentieproject waarbinnen 
gedetineerden aan mede gedetineerden 
of aan vrijwilligers gekoppeld worden.
Een willekeurige burger uit de  
samenleving die correspondeert met 
een gevangene in het buitenland: dat 
is voor beide partijen een verrijkende 
ervaring zo merken we uit de reacties. 
Post is goud. Een mens die er voor gaat 
zitten om je te schrijven is een kostbaar 
goed. Afhankelijk van de wens van de  
vrijwillige burger die correspondeert 
verloopt de post via Epafras. 

Waar leidt dit toe? 
•  Gedetineerden voelen zich gesteund 

in reflectie door de correspondentie 
als follow-up van gesprekken. 

•  Gedetineerden ervaren ruimte in  
het zich uiten per brief. 

•  Vrijwilligers in de samenleving zijn 
gekoppeld aan gedetineerden die 
correspondentie zoeken met iemand 
buiten hun eigen sociale netwerk. 

•  Het ervaren van een trouw  
schrijfcontact dat tijdens de jaren van 
detentie een stabiele factor is.

Correspondentie  
met gedetineerden

“Eigenlijk zat ik niet echt op je komst te wachten”. Dat is de openingszin 
van de gedetineerde die ik voor het eerst bezoek, na een enerverende 
drie uur durende reis dwars door bergen sneeuw. Nog maar net 

uitgezwaaid door een zeer behulpzame politieagent ter plaatse, die voor mij  
uit reed met zijn wagen, zodat ik simpel de gevangenis in het buitengebied kon 
vinden. Buitentemperatuur min 7 en een dik pak sneeuw. Een hoogst  
ongebruikelijke situatie in het vaak zonovergoten warme Griekenland. Met het  
ijs krakend onder de schoenen gaan de gevangenisdeuren voor mij open.

Na de ‘bemoedigende’ openingszin van de gedetineerde ontspint zich in een 
zeer koud spreekhokje een gesprek in het Nederlands. Over de manier waarop 
hij zich staande houdt, te midden van dagelijkse gevechten in de 10-mans cel, 
over de lastpakken en de nieuwkomers vertelt hij. De wanhoop die hij voelde 
toen hij tegen alle eerdere berichten in, niet vervroegd naar Nederland mocht. 

De uitzichtloze, hopeloze situatie die nog steeds angst op roept. De eenzaamheid 
is daarnaast een grote vijand. We praten over kracht ontvangen en soms 
zoeken naar een rots waar je op kunt bouwen.

Het cynisme maakt voorzichtig plaats voor zicht op betere tijden. Blijdschap over 
bemoedigende woorden en het luisterende oor. 

“Heel graag snel tot ziens”, zegt hij tegen mij.

Als sneeuw voor  
de zon
Maarten Verhoef  
lokaal geestelijk verzorger Griekenland 
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Stichting Epafras
Burgemeester Reigerstraat 74
3581 KW Utrecht
The Netherlands

Als je in de gevangenis zit, ver van huis 
en ver van je familie is het vaak 
onmogelijk om een berichtje of een 
kaartje te sturen voor de verjaardag 
van je kind(eren).
Laat staan dat je ze een cadeautje kunt 
sturen! Maar soms zou je zo graag 
willen laten weten dat je om ze geeft, 
dat je aan ze denkt!
Verbondenheid via een klein gebaar. 
Een kleine stap naar de ander toe; voor 
nu en later.

Via het Kind - Kado project van Epafras 
is het mogelijk om als gedetineerde 
ouder een klein cadeautje aan je kind te 
sturen op zijn of haar verjaardag.

Dit geeft de gedetineerde vader of 
moeder de kans om gericht aandacht 
te hebben voor hun kind. 
Vaak schrijven gevangenen zelf de tekst 
voor de kaart die bij het cadeau zit.

Tijdens de bezoeken vertellen vrijwilligers 
van Epafras over het Kind - Kado project 
en kunnen gevangenen zich hiervoor 
opgeven.
Voor de bezorging van de pakketjes 
wordt samengewerkt met stichting 
Gevangenenzorg Nederland.

Met veel dank voor de diaconale giften 
die dit project mogelijk maken!

Kind Cadeau Project 

Er kwamen jaarlijks zoveel kaarten via 
Kerk in Actie bij Epafras binnen, dat dit 
een probleem werd. Het is steeds 
minder mogelijk om deze kaarten door 
te sturen naar gevangenen in het 
buitenland. Daarom is besloten om per 
jaar niet meer dan 5000 kaarten te 
verstrekken. 
Zo krijgen toch nog vele gevangenen 
een Paasgroet. Het thema van de 
kaarten komt uit de 40dagentijd 
campagne van de PKN: ‘Zet een stap 
naar de ander’. Het gaat om keuzes 
maken. Jezus zei tegen de vissers: 

“Kom, volg mij” en ze deden dat. De 
oproep in deze 40 dagen was om 
hetzelfde te doen. Laat het niet bij goede 
voornemens, maak maar werk van je 
plannen. Of we nu onze tijd willen delen 
met een naaste dichtbij of ons geld met 
iemand ver weg of een Paasgroet 
sturen, zet een stap naar de ander.

Vrouwen in de Penitentiaire Inrichting 
Ter Peel hebben in een project hierover 
gepraat, het ontwerp voor de kaart 
gemaakt en op de achterkant wilden zij 
deze woorden: ‘Het zetten van een 
stap naar de ander betekent een grens 
overgaan. Het kan een stap zijn naar een 
nieuwe toekomst, waarbij toch niet 
alles uit het verleden duister is.’ 

Een Paasgroet doet goed, het is fijn om 
vast te kunnen stellen dat er ook in 
2016 weer 5000 kaarten zijn verstuurd.

Cobien Schuijl 
Coordinator Paasgroetenactie KiA

Paasgroetenkaart 2016

Paasgroetenactie 2016

Zet een stap naar de ander

Paasgroetenactie, een initiatief van Kerk in Actie, 
Epafras, Protestants Justitiepastoraat en Boekencentrum Uitgevers

Een goede wens met Pasen voor 
gedetineerden binnen en buiten Nederland.Stuurt u ook een kaart?

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie 

Elk jaar opnieuw sturen veel gemeenteleden van de Protestantse Kerk 
van Nederland (PKN) Paasgroetenkaarten. Via de diaconieën krijgen 
ze deze aangeboden en ze kunnen kiezen uit kaarten voor gevangenen 
in Nederland, voor mensenrechtenactivisten en ook voor Nederlandse 
gevangenen in het buitenland.

Versterking van de band tussen  
de gevangen ouder en het kind tot 12 jaar

Beste Epafras,

Bedankt voor het verzorgen van de dr
ie 

cadeaus voor mijn drie kinderen. Ze wa
ren 

 erg blij mee.

Epafras mijn dank is groot!

A, uit Duitsland
     -

Kreeg nog een brief van m
ijn ex dat de  

 kinderen tranen in de og
en kregen.
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Er kwamen jaarlijks zoveel kaarten via 
Kerk in Actie bij Epafras binnen, dat dit 
een probleem werd. Het is steeds 
minder mogelijk om deze kaarten door 
te sturen naar gevangenen in het 
buitenland. Daarom is besloten om per 
jaar niet meer dan 5000 kaarten te 
verstrekken. 
Zo krijgen toch nog vele gevangenen 
een Paasgroet. Het thema van de 
kaarten komt uit de 40dagentijd 
campagne van de PKN: ‘Zet een stap 
naar de ander’. Het gaat om keuzes 
maken. Jezus zei tegen de vissers: 

“Kom, volg mij” en ze deden dat. De 
oproep in deze 40 dagen was om 
hetzelfde te doen. Laat het niet bij goede 
voornemens, maak maar werk van je 
plannen. Of we nu onze tijd willen delen 
met een naaste dichtbij of ons geld met 

Epafras is een prachtige organisatie! Ik werd benaderd of ik geïnteresseerd 
was om gevangenen in het buitenland te bezoeken en wel specifiek in 
Venezuela, een land waar het momenteel extreem gevaarlijk is. Ik besloot 

de uitdaging aan te nemen. Samen met ds. Ben Hengeveld die tot dan toe voor 
Venezuela verantwoordelijk was, zouden we op reis gaan om het werk zo aan 
mij over te dragen en mij in te werken. 

Ds. Ben Hengeveld bleek een warm en gedreven persoon te zijn. ik was heel blij  
dat hij mij op weg kon helpen. De kennismaking op de ambassade verliep 
prettig. Zo waren we klaar voor ons bezoek. De volgende dag gingen we naar 
onze eerste gevangenissen. Venezuela verkeert momenteel in een grote crisis 
en er vinden dagelijks vele moorden plaats. Wat dan te verwachten van de 
gevangenis waar het recht van de sterkste heerst.

Maar dan ben je binnen en is er de ontmoeting met de gedetineerden. In het 
begin is het wat onwennig, maar dankzij ds. Ben Hengeveld is het ijs gauw 
gebroken. Mensen met een nood, heen en weer geslingerd tussen hoop en 
wanhoop. Mensen die aandacht en een luisterend oor nodig hebben. Mensen die 
het land niet mogen verlaten. Waardevolle gesprekken waarin de band met 
Nederland wordt aangehaald. Ze zijn dankbaar voor het bezoek. Met blijdschap, 
dankbaarheid en droefheid dat het bezoek al weer ten einde is, neem je dan 
afscheid.

De bezoeken werden afgerond met ontmoetingen op het consulaat met mensen 
die reeds voorwaardelijk of geheel in vrijheid waren gesteld, en die het bezoek van 
ons op prijs bleken te stellen, juist ook nu in de situatie van semi-libertad.

Mijn eerste reis
Kenneth Thijm  
lokaal geestelijk verzorger Venezuela
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Ik ben Antonia Leonora van der Meer, ik woon in een van Nederlandse kolonieën, 
Carambeí, in de staat Paraná in het zuidwesten van Brazilië. Ik ben blij dit werk 
te kunnen doen! Hier begint een nieuwe uitdaging voor mij.

Het was fijn deze eerste bezoeken samen met ds. Niek van Exel te kunnen doen 
en er voor en na de bezoeken ook even over te spreken. Ook goed dat er 
vervoer geregeld was. Een taxichauffeur die alle gevangenissen feilloos weet te 
vinden. Het contact met het Consulaat Generaal in São Paulo was heel prettig. 
Hun hulp is belangrijk voor toegang tot de gevangenissen. 

Het contact met de gedetineerden zelf was goed. Ze stelden het allemaal op 
prijs. Ze vertellen over de dagelijkse problemen. De frustraties, medische hulp 
die ze graag willen maar zo moeilijk kunnen krijgen. Over hoe het leven er nu 
voorstaat, praten we. Hoe zou het anders kunnen. Over de steun van familie die 
zo belangrijk is.

Ons recente  bezoekwerk aan de Nederlandse gedetineerden betekende  
vooral naar hun verhaal luisteren, interesse tonen in hun leven, helpen de hoop 
voor een toekomst vast te houden  en vragen of we voor hen mogen bidden. 
Wat een mooi werk! Het was goed om met de vrouwelijke gedetineerden in  
een kamertje te kunnen zitten, waar een rustig gesprek mogelijk was. Dat 
bevorderde de vertrouwelijkheid en stimuleerde de mensen tot een open en 
kwetsbaar gesprek. 

Ik denk nog regelmatig aan dit eerste bezoek en aan de mensen met hun 
hartverscheurende verhalen. Ik bid voor hen. Graag blijf ik ze bezoeken!

Een nieuwe  
uitdaging
Antonia Leonora van der Meer  
lokaal geestelijk verzorger Brazilië
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De stichting heeft in 2016 gedraaid met de  
volgende vrijwilligers en betaalde krachten

Getallen spreken hun eigen taal

Stichting Epafras Jaarverslag 2016       

Stichting Epafras heeft januari t/m december 2016 een paar reizen gemaakt 
door eigen middelen te gebruiken.

Aantal vrijwillige bestuursleden 6

Aantal betaalde krachten kantoor  3

Aantal vrijwilligers pastoraat 32

 2016  2015

Reizen gemaakt  36  40

Gevangenen bezocht  345  430

Landen  26  30

Verstuurde pakketten  325  300

Geestelijke verzorgers vrijwillig  32  45

Geestelijke verzorgers betaald  1  1

Brieven van gevangenen  875  850

Contact relaties van gevangenen  850  845

Verantwoording Baten en Lasten

Stichting Epafras Jaarverslag 2016

Baten  2016      2015

Subsidies  € 349.091  € 421.357

Giften en bijdragen  € 120.826  € 89.418

Overige baten  € 0  € 6.933

Rentebaten  € 1.392  € 1.182

Totaal  € 471.309  € 518.890 

 

Lasten    2015 

Geestelijke verzorging  € 98.220  € 104.946

Kosten Comeback  € 77.609  € 76.437 

Personeelskosten  € 173.490  € 206.077 

Afschrijvingskosten  € 5.066  € 5.477 

Huisvestingskosten  € 27.025  € 31.583 

Organisatiekosten  € 32.482  € 33.346 

Project transitie  € 58.091    € 0 

Overige lasten   € 6.518

Rentekosten   € 1.269 

Totaal  € 472.932  € 465.653 

Resultaat   - € 1.623  € 52.237

€ 0

€ 949

3332

2016
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•  De duurzaamheid van de organisatie 
staat of valt met de politieke steun  
en maatschappelijke relevantie die 
daarmee samenhangt. 

•  De subsidie van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie ten aanzien van 
de leiding van de organisatie. 

•  De subsidie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken m.b.t. het 
hoofdstuk Zorg. Hieronder vallen de 
kosten die gemaakt worden om de 
bezoeken te realiseren, reis- en 
verblijfkosten van de lokale geestelijke 
verzorgers die zijn aangetrokken in  
de zogenaamde zorglanden.

•  Doorgaande activiteit op het terrein 
van werving, behoud en training van 
lokale geestelijke verzorgers ten 
dienste van de bezoeken in de zgn. 
zorglanden. 

•  Subsidie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor het  
uitbrengen van jaarlijks vier nummers 
van het tijdschrift ‘Comeback’ onder 
verantwoordelijkheid van Stichting 
Epafras, Reclassering Nederland BB en 
PrisonLaw. 

•  Intensieve fondsenwerving voor het 
behoud en uitbreiding van een brede 
kring van donateurs. 

•  Intensivering van de communicatie 
naar de achterban, kerken, stichtingen 
en particulieren.

Garantie voor  
duurzaamheid van  
de organisatie



Stichting Epafras

Burgemeester Reigerstraat 74  

3581 KW Utrecht

The Netherlands

T +31(0)30 233 24 32
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info@epafras.nl

www.epafras.nl 
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Stichting Epafras

Hulp aan Nederlandse  

gedetineerden in het buitenland

Epafras foundation

In Aid of Dutch prisoners abroad


