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Dit jaarverslag van Epafras is het verslag van een jaar waarin
veel veranderde voor Epafras. Er was een wisseling van de
wacht op directieniveau en Epafras verhuisde van Utrecht
naar Leiden en nam zijn intrek in het landelijk kantoor van
Exodus. Epafras en Exodus blijven zelfstandige rechtspersonen,
maar gaan meer samenwerken, bijvoorbeeld in de nazorg
van ex-gedetineerden.
2019 was ook het jaar waarin Epafras voor het eerst in het
openbaar een jubileum vierde met een symposium en een
kerkelijke viering ter gelegenheid van 35 jaar Epafras; een
markering van een bijzondere geschiedenis en hoop voor de
toekomst. Dit jaarverslag begint dan ook met een terugblik
op deze feestelijke bijeenkomst: Met bezieling op koers.
U vindt daarin een aantal teksten en columns die
daar uitgesproken zijn. Bijvoorbeeld over Chris. Hij
zat als Nederlander vele jaren vast in een buitenlandse gevangenis, ver van huis. Toen het eind van
zijn gevangenschap in zicht kwam, werd hij
ongeneeslijk ziek. Hij mocht naar een zorgvoorziening
buiten de gevangenis, maar hij mocht het land
niet verlaten om thuis te sterven. Al die jaren van
zijn gevangenschap, ook in zijn laatste levensdagen,
kreeg hij bezoek van een vrijwillige pastor van
Epafras. In het Nederlands konden ze met elkaar spreken en
kon hij zijn gevoelens delen. De pastor kon een brief die zij
had meegenomen van zijn kinderen uit Nederland voorlezen.
Zij kon met hem terugkijken op zijn leven, met hem bidden en
hem zegenen. In de jubileumviering vertelden de zoons van
Chris over wat het werk van Epafras voor hun vader en voor
hen had betekend. Daarna staken zij een kaars aan ter
nagedachtenis aan hem.
Bezieling gaat over de inhoud van het werk van de geestelijk
verzorgers. De kern daarvan is dat ze aansluiten bij de
levensbeschouwelijke en existentiële vragen van de
gedetineerden. Die vragen worden door de detentie zelf
opgeroepen. Allerlei diepere levensvragen komen aan de

orde. Wat is de zin van mijn leven met een jarenlange
detentie voor de boeg? Hoe kan ik daarin betekenis geven
aan mijn leven? Hoe overleef ik in chaos en bedreiging?
Hoe ga ik om met schuld- en schaamtegevoelens?
Hoe gaat het met mijn partner, mijn kinderen, mijn ouders en
wat kan ik voor ze betekenen? Als het om de toekomst gaat:
wat is dan mijn perspectief? Mensen kunnen behoefte
hebben om samen met de pastor te bidden, te lezen in een
heilig boek, een zegen te krijgen of zomaar een luisterend oor.
Een geestelijk verzorger is niet alleen een luisteraar, maar ook
een verbinder. Verbinding met bronnen van vertrouwen in de
religie en levensbeschouwing van de gevangene, vanuit een
nieuw licht dat de geestelijk verzorger daar soms op kan
werpen. Zo kan verbinding ontstaan met mensen en verhalen
die een ander perspectief bieden. Nogal eens is
een geestelijk verzorger ook een verbinder met
een werkelijkheid boven ons uit, met God.
Epafras heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt
om het aantal lokale vrijwilligers (gezanten) op peil
te houden en om hen toe te rusten en te ondersteunen, zodat aan de vraag van de gedetineerden
in de zorglanden voldaan kan worden.
Naast het bezoekwerk buiten Europa, gefinancierd
door de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Justitie
en Veiligheid, brengen Epafras-vrijwilligers ook bezoeken aan
Nederlandse gedetineerden in Europese gevangenissen. Dit
wordt gefinancierd door kerken, fondsen en particulieren.
Dank daarvoor. Naast het bezoekwerk correspondeert
Epafras ook met gedetineerden. Nogal eens betreft dat
correspondenties over een lange reeks van jaren. De koers
en het bezielde werk van Epafras worden breed gesteund op
financieel en praktisch gebied. Dat betekent dat er een breed
maatschappelijk draagvlak voor is. Dankbaar zijn we dat de
ministeries van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid
ons werk al zoveel jaren faciliteren en financieren.
J.D.W. Eerbeek voorzitter
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Met
bezieling
op koers

Voorafgaand aan het symposium opende
de burgemeester van Leiden,
Henri Lenferink het nieuwe kantoor van

De stichting Epafras werd opgericht op 9 mei 1984.
Op 13 december 2019 vierde Epafras dit met een
feestelijk symposium, in de Hooglandse kerk in Leiden,
afgesloten door een kerkelijke viering.

Epafras aan de Morssingel. Hij memoreerde
daarbij ook dat Leiden als eerste stad van
Nederland het Handvest voor Compassie
ondertekend heeft en dat het mede
daarom passend is dat Epafras naar Leiden
verhuisd is.

Joop Spoor
pionier en oprichter van Epafras

Joop Spoor samen met directeur Epafras Nienke van Dijk

Het 35-jarig bestaan was tevens een moment om terug te
kijken naar het begin van het werk onder Nederlandse
gevangenen in het buitenland; een begin dat er niet
geweest zou zijn zonder dominee Joop Spoor. Hij was in de
jaren zeventig van de vorige eeuw justitiepredikant. Na het
zien van de film Midnight Express - over een Amerikaanse
gedetineerde die in een Turkse gevangenis belandde - was
hij daarvan zo onder de indruk, dat hij zich afvroeg hoe dat
eigenlijk zat met Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
Ook zij moesten te maken hebben met moeilijke
omstandigheden, problemen met de taal en regels die zij
daardoor niet begrepen.

Joop Spoor (links) ontving de eerste Epafrasspeld uit handen van voorzitter Jan Eerbeek

Joop Spoor begon al méér dan 35 jaar
geleden zijn werk in Zweden. Drie keer
per jaar ging hij op bezoek, in goed
contact met de plaatselijke
gevangenissen daar. Het waren zeker
geen ideale omstandigheden. Geen
hotels, maar slapen in de auto. Het
was in veel opzichten pionierswerk.
Er zaten toen nog niet zoveel
Nederlanders in het buitenland vast,
ca. 300. Het was een voorzichtig begin,
Joop mocht er een paar dagen per
jaar van zijn werktijd als justitiepastor
aan besteden.
Het aantal Nederlanders in
buitenlandse gevangenschap groeide

en zo ook de tijd die Joop eraan mocht
besteden, tot uiteindelijk er in 1984 voor
het eerst rechtstreekse subsidie kwam
en het nodig was een rechtspersoon
op te richten. Dat werd Epafras.
Joop Spoor zag de noodzaak om dit
werk te doen als een werk van
barmhartigheid: gevangenen bezoeken
over de grenzen. Hij begon ermee, hij
voerde het uit en zette het landelijk op
de kaart.
Joop Spoor ontving voor zijn jarenlange
inzet als pionier en oprichter van Epafras
de eerste Epafrasspeld uit handen van
voorzitter Jan Eerbeek.

/

De naam Epafras is ontleend aan
de Bijbel: van Epafras wordt

gezegd dat hij de apostel Paulus
bezocht in de gevangenis en later ook
zelf gevangen zat. De naam Epafras is
ook verbonden met het Griekse woord
voor vriendelijkheid en dat is dan ook
één van de kernwaarden bij de
stichting Epafras. Vanouds wordt het
bezoeken van gevangenen als één van
de werken van barmhartigheid gezien.
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Onder invloed van beleidswijzigingen
bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken, moest Epafras in de periode
2015-2018 het roer omgooien. In de
zogenaamde zorglanden (dat zijn alle
landen buiten de EU, Canada, Australië,
Nieuw-Zeeland en Japan) werd het
beleid om alleen met lokale vrijwilligers
te werken.
Voor Epafras was dat een grote
verandering. Dankzij de opbouw van
contacten met verschillende kerkelijkeen ontwikkelingsorganisaties, ordes en
congregaties en ook zendingsorganisaties is Epafras erin geslaagd
meer dan 60 lokale vrijwilligers in de
zorglanden te vinden.

/

Wat voor mensen zijn dat dan?
Bijvoorbeeld Matthijs Geluk in Peru, een
jonge predikant die uitgezonden is om
de Presbyteriaanse kerk te ondersteunen.
Of Willy Codrington, die na haar
pensionering in de gezondheidszorg

Gedetineerden in buitenlandse
gevangenissen leven in een

omgeving die in alle opzichten
‘vreemd’ is. Ze zijn opgesloten,
afgesneden van familie en vrienden,
in dikwijls barre en gevaarlijke
omstandigheden, in een vreemd land
waar ze dikwijls de taal niet van
spreken. Alle vanzelfsprekendheid is
weg. Het zijn omstandigheden waarin
verdriet, angst en woede voortdurend
aanwezig zijn en vragen omhoog
komen naar de zin van dit leven en de
zin van het gestraft zijn. Hoe overleef
je, hoe kom je de tijd door, kun je de
tijd van detentie ook goed besteden?

Over Epafras

Directeur Nienke van Dijk memoreerde
in haar toespraak het gegeven, dat
Nederland inmiddels de twijfelachtige
eer heeft een koploper te zijn in het
aantal landgenoten dat vastzit in het
buitenland. Was er in de begintijd sprake
van een paar honderd gevangenen,
die Joop Spoor grotendeels zelf kon
bezoeken, allengs groeide het aantal
en waren er andere pastores nodig:
tien, twintig, tot ruim veertig in 2008,
toen er meer dan 2500 Nederlanders
in het buitenland vastzaten. De
vrijwilligers waren toen predikanten en
pastores, dikwijls afkomstig uit het
justitiepastoraat, en ook van defensie:

die mochten vaak vroeg met pensioen
als ze uitgezonden waren geweest. De
meesten waren protestants of katholiek,
naast één imam die gevangenen in
Marokko bezocht en bezoekt: inmiddels
al meer dan twintig jaar. In die jaren
werden vrijwel alle bezoeken vanuit
Nederland gedaan. Foekje Damstra, die
met haar echtgenoot in Maleisië
woonde was in 2012 feitelijk één van de
eerste lokale vrijwilligers die als
geestelijk verzorger Nederlandse
gevangenen daar en in de buurlanden
bezocht. Zij is op dit moment weer terug
in Nederland en bestuurslid van de
stichting Epafras.

ouderenzorg werkt. Ook zij bezoekt in
haar vrije tijd gevangenen. En sinds
kort ook Renate van Bodegom, die als
boeddhistisch geestelijk verzorger in
Nederlandse gevangenissen werkte en
nu voor een periode met haar gezin in
New York is. Ook zij gaat op bezoek.
Het is bijzonder dat de Nederlandse
overheid, in het bijzonder de ministeries
van Buitenlandse Zaken en Justitie en
Veiligheid in de consulaire dienstverlening ook geestelijke verzorging
aan gedetineerden aanbiedt. Deze
geestelijke verzorging is waardevol
voor gedetineerden: zij vertellen en
schrijven Epafras over hoe belangrijk
het is dat er iemand is die tijd en
aandacht voor je heeft, die luistert en
niet oordeelt en met wie je kunt praten
over je leven, je familie, het delict
of je geloof. Het zijn vaak intense en
eerlijke gesprekken, over schuld,
verantwoordelijkheid en hoop.

‘Ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
(Mattheus 25:37)

nog theologie ging studeren en nu in
Suriname gevangenen bezoekt. Of
Bert Hagendoorn, die als Franciscaan
in Indonesië werkt en daar met
gevangenen spreekt. Of Fieke Dijkstra,
die zich als fysiotherapeut vestigde in
de VS, theologie studeerde en nu in de

Epafras bezoekt ook in Europa en
andere niet-zorglanden gevangenen.
Dat doen we grotendeels vanuit
Nederland, hoewel er ook, bijvoorbeeld
in Japan en Australië, lokale vrijwilligers
zijn. Dat deel van ons werk, voor de
niet-zorg landen, wordt ondersteund

door fondsen, kerken en particulieren.
Ook voor deze gebieden zijn nog eens
dertig vrijwilligers actief, zodat Epafras
inmiddels mag rekenen op de inzet
van ruim 90 vrijwilligers.

/

Omdat wij geloven dat een mens
altijd meer is dan zijn delict,

omdat wij geloven dat iedereen een
tweede kans verdient, hoe ernstig of
moeilijk de situatie of het delict soms
ook is. Dat is het bijzondere van het
werk van Epafras: het is een vriendelijk
gebaar, een aanbod van aandacht en
tijd voor mensen die vastzitten en
uitgesloten zijn omdat ze een
misdaad hebben gepleegd en die in
de regel niet op veel begrip van de
buitenwereld kunnen rekenen.

Wat wij gevangenen te bieden hebben
is onze tijd en onze aandacht, voor
gesprekken over levensvragen, voor
gesprekken over het delict, hun
geschiedenis en hun relaties.
Voor gesprekken over schuld, verantwoordelijkheid en ook hoop.
De afgelopen 35 jaar is Epafras
gegroeid en geslonken, veranderd en
weer gegroeid. In alle opzichten is de
diversiteit groter worden, zowel onder
de vrijwilligers als onder de gevangenen. Dat stelt Epafras voor nieuwe
vragen die we vanuit de open en
vriendelijke houding die bij ons past
tegemoet treden.
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Steun
voor
een
waardig
leven

Mijn naam is Peter H.
Ik heb vanaf april 2006 tot oktober 2019 vastgezeten in Zuid-Amerika in
Peru en Paraguay en daar kennis gemaakt met vrijwilligers van
Epafras die de mensen in buitenlandse gevangenissen opzoeken. Zij
verlenen de gedetineerden diverse bijstand zoals een luisterend oor,
contact met de familie in het land van herkomst of een gebed. Vaak
nemen ze ook nog eens zaken mee die men dagelijks nodig heeft. Voor
mij persoonlijk was het erg fijn als er bezoek kwam. Ik keek er altijd
naar uit. Omdat ik een lange straf had, werden de relaties met de
vrijwilligers steeds persoonlijker. Ik ben op vele manieren bijgestaan
door verschillende personen in die tijd, want er kwamen niet altijd
dezelfde vrijwilligers. Ik heb een longziekte, longemfyseem genaamd, en
had dagelijks medicijnen nodig om te functioneren. Vaak ben ik door
hen direct of indirect geholpen en ook nog toen ik bijna vrij kwam
hebben ze enorm geholpen om de boel weer op te starten. Dankzij
Epafras kon ik terug naar Nederland, en kon ik de draad weer snel
oppakken. Ik kon contact op nemen voor raad, troost, en werd altijd
vriendelijk te woord gestaan en daar waar mogelijk stonden ze me bij en
bemiddelden daar waar kon. Voor mij is en was Epafras een enorme
belangrijke steun om weer op een waardige manier in de maatschappij
te kunnen leven. Kortom: de mensen die bij deze organisatie werken
doen veel belangrijk werk voor de mensen die het heel hard nodig
hebben. Deze mensen belijden een belangrijk gebod dat in de Bijbel
staat in Mattheus 22: 39. Je moet je naaste liefhebben als je zelf.
Vrijwilligers van Epafras bedankt voor alles en ik hoop dat velen net
als ik steun en een levenslijn in jullie bezoeken vinden.
Met vriendelijke groet, Peter.
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Toespraak Kathleen Ferrier tijdens
de viering van het 35-jarig bestaan
van Epafras op 13 december 2019

Van 2013 tot 2018 hebben mijn echtgenoot Tjeerd de Boer en ik in Hong Kong gewoond
en gewerkt. Tjeerd werd daar als theoloog al snel gevraagd deel uit te maken van
een groep kerkleden die met regelmaat gevangenen bezochten, waarbij hij naast
het voeren van gesprekken ook gevraagd werd voor te gaan in diensten. Tjeerd had
al van veel eerder, als student in Amsterdam, ervaring met het gevangenispastoraat
en natuurlijk later ook door bezoeken via Epafras.
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waar ik dan de bus pakte. Dan volgde een reis van ongeveer
veertig minuten langs de schitterende kust. Links de kust en
rechts de bergen, daartussen slingerde zich de weg. Op een
gegeven moment zag je dan vanuit de bus, links, aan de
azuurblauwe zee de penitentiaire inrichting liggen, een
uitgebreid grijs betonnen complex, omgeven door prikkeldraad
en vele wachttorens. En aan de andere kant, rechts, in de
heuvels, zag je dan - bij goed weer - het beeld van de Big
Boeddha opdoemen. Het is een beeld van 34 meter hoog
en indrukwekkend om het zo tussen de heuvels te zien
verschijnen. De Zittende Boeddha, als een baken van rust en
vertrouwen, uitkijkend over die penitentiaire inrichting.

Ik maakte in Hong Kong deel uit van een interreligieuze
groep die zich bezighield met de aanpak van en bewustwording aangaande klimaatverandering toen een van de
leden van die groep, Father Pat, een Ierse Pater en Prison
Chaplain, aalmoezenier, hoorde dat ik Spaans en Portugees
spreek. “We need you”, riep hij, “er zitten hier inmates,
gedetineerden, die nooit de kans krijgen in hun moedertaal
te spreken, zou je ze alsjeblieft af en toe willen bezoeken?”
Daarna ontdekte hij dat ik ook Nederlands spreek en zo
begonnen mijn bezoeken aan Spaans-, Portugees- en
Nederlandssprekende gedetineerden in Hong Kong en leerde
ik die wereld, waar Tjeerd altijd al met zoveel passie over
sprak, zelf kennen.
Het was voor mij een geheel nieuwe ervaring. Daar komt
bij dat, om de een of andere reden, de verschillende
penitentiaire inrichtingen in Hong Kong in de meest mooie
gebieden gelegen zijn. Moet u zich voorstellen, als ik
bijvoorbeeld naar Shek Pik Prison ging, kwam ik, na een
metroreis met drie keer overstappen en van ongeveer
anderhalf uur, uit op de noordkant van het eiland Lantau,

Eenmaal binnen was het dan alles inleveren, door tal van
detectiepoortjes en langs zware deuren met vele sloten.
En vervolgens wachten-wachten-wachten tot ik opgeroepen
werd en het nummer te horen kreeg van het hokje waar ik,
achter glas en met een telefoon, een gesprek kon voeren
met de gedetineerde. Ik werd vaste bezoeker van
gedetineerden uit Brazilië, Mexico, Venezuela, Bolivia en
Colombia en uit Suriname. Allemaal zitten ze vast vanwege
drugs. En het zijn uitzichtloze situaties.
In Hong Kong krijg je erg lange straffen, afhankelijk van de
hoeveelheid drugs die je bij je had. Ik kan u nu natuurlijk de
meest afschuwelijke situaties vertellen, van een jongen die
een uiterst beschermd leven leefde, als enige zoon, verwend
door zijn ouders en oudere zussen en die één keer, één keer
in gaat op een avontuurlijk aanbod. En vervolgens op zijn
28e gepakt wordt en 25 jaar cel krijgt. Ver van huis. Of van
de vader wiens dochter kanker kreeg. En de enige
mogelijkheid voor genezing was een operatie die hij niet kon
betalen, een zorgverzekering had hij als taxichauffeur niet.
“Wat doe je dan als vader?”, vroeg hij mij, “je doet alles om
die operatie mogelijk te maken. Dus ik nam dit risico. Ik wist
dat dit kon gebeuren en ik zit nu hier, maar zij is gezond. Dit is
het waard. Ik kan haar straks weer in mijn armen sluiten.”
Helaas is dat niet gebeurd en heeft hij zijn dochter nooit
meer gezien. Hij kreeg een longaandoening.
Of van die Surinaamse jongen die, totaal in shock in een
Hongkongse gevangenis, waar hij nauwelijks kon

communiceren, gevraagd werd wat voor eten hij wilde:
Chinees of westers en die toe bedacht: “Chinezen eten hond!
Dat nooit! Dus laat ik maar westers nemen.” Nu krijgt hij drie
keer per dag drie sneetjes brood met een beetje margarine
en een kuipje jam. Terwijl je als Surinamer pas écht gegeten
hebt als je rijst gegeten hebt. Veranderen van dieet kan pas
bij eventuele overplaatsing naar een andere inrichting. En in
Hongkong zijn regels regels, daar valt niets aan te veranderen.

ieder jaar, bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
een bedrag veilig stelde voor dit werk. Omdat in die bezoeken
wél de woorden gevonden worden om het onzegbare te
zeggen, maar ook, om de stilte te laten spreken.

Wat naar mijn mening zo wezenlijk is, is dat als je - als
iemand van buitenaf - in een relatief korte periode vrij
intensieve contacten opbouwt met gedetineerden. Je bent
voor hen de link met de wereld en vanwege de taal ook
degene met wie je over thuis kon spreken. We zongen soms
liedjes samen door de telefoon. Dat maakte weleens zeer
heftige emoties los, maar het gaf toch vooral ook moed, om
vol te houden. Dat maakt dat ik ten diepste besefte, hoe
belangrijk dit vrijwilligerswerk is. Het gaat om mensen in
uiterst kwetsbare situaties.

Als de stilte spreekt
Als het moeilijk is te zeggen
Wat je diep van binnen voelt
Als het niet is uit te leggen
Hetgeen je werkelijk bedoelt
Laat dan het woord maar rusten
En zeg maar even niets
De woorden die je had willen zeggen
Daarvan zegt de stilte iets.

Persoonlijk ben ik zeer onder de indruk geraakt van de
verschillende overlevingsstrategieën van de gedetineerden.
Natuurlijk: ze hadden bezigheden. Ze moesten werken in de
keuken of de pakken van het personeel wassen, strijken en
repareren, of boeken binden of wat dan ook. En ze hadden
sportactiviteiten. Maar voor de meesten was het geloof de
belangrijkste overlevingsstrategie. Voor sommigen was het
de grootste verandering die ze doormaakten, het tot geloof
komen. Een verandering die soms moeilijk was uit te leggen
aan de familie in die tien minuten telefoongesprek per
maand. Uitleggen wat het met je doet: het leren vergeven.
Het leren berusten in het lot, ver van huis, wat alleen maar
kan door het volledige vertrouwen op een hogere macht. Die
op je ziet, op jouw familie ziet en die altijd nabij is. Altijd
binnen bereik als je hem (of haar) nodig hebt, ook als je
geliefden heel ver weg zijn.

Dat is wat Epafras doet. Zoals de Big Boeddha als een baken
van rust uitziet over de penitentiaire inrichting, zo is Epafras
als een wezenlijke aanwezigheid, een baken van hoop voor
zovele kwetsbare mensen.

Vandaar ook dat naast de bezoeken die ik bracht, ook de
bezoeken van chaplains, kerkleden of vertegenwoordigers
van andere religies en vrijwilligers, zoals Tjeerd, van
onschatbare waarde zijn. Meer nog dan toen misschien, ben
ik nu tevreden met het feit dat de CDA Tweede Kamerfractie

Dit is een gedicht gemaakt door een gedetineerde, en ik
vond het op de site van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

/ Kathleen Ferrier



Kathleen Ferrier was werkzaam voor Kerk in Actie in
China en bezocht in haar vrije tijd mensen in de
gevangenis. Momenteel is zij onder meer voorzitter van
de Nationale Unesco Commissie en docent
Mensenrechten Asian University.

Deze tekst is een ingekorte versie van haar toespraak
tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van Epafras op
13 december 2019.
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alleen miste hij voldoende groente en fruit, hij miste ook
intellectuele en spirituele voeding. Met de bezoeken heeft
Epafras een belangrijke bijdrage geleverd aan het geestelijk
welzijn van mijn vader en hebben hem laten zien dat er
mensen zijn die klaar staan voor je, ongeacht je daden. Hun
bezoeken waren een injectie voor zijn moraal, zijn hoop, en
gaven hem weer de kracht om de harde dagen in de
gevangenis door te komen.

Afscheid
van een
vader
In 2005 beproefde mijn vader, samen met vier anderen, zijn geluk in de Dominicaanse
Republiek. Helaas vallen ze door de mand. Twintig jaar luidt het vonnis. Velen laat hij
verbijsterd achter. Hij had beter moeten weten zou je denken, van die eerste drie keer
dat het fout ging had hij wel moeten leren. Maar toch wilde hij die klapper nog één
keer maken.

Ruim dertien jaar brengt hij door in een Dominicaanse
gevangenis. Dertien jaar in een cel met soms zes man op
een paar vierkante meter. Rijst met bananen is het
hoofdgerecht en geweld is aan de orde van de dag. Gelukkig
krijgt hij steun van Epafras. Tientallen bezoeken door de jaren

heen. Mijn vader vertelde me altijd hoe hij naar de bezoeken
uitkeek. Hij heeft een goede band opgebouwd met geestelijk
verzorgers Hannie Riksen en Johan Smoorenburg en heeft
veel fijne gesprekken met hun kunnen hebben. Mijn vader
had een tekort aan voeding in de gevangenis. Maar niet

Hoe bijzonder is het wel niet, dat mensen tijd vrij maken
om mensen op te zoeken die ze niet kennen en dan ook
diegenen die verstoten zijn door de maatschappij voor
hun daden. Daden die vele motieven gehad kunnen hebben:
hebzucht, wanhoop, wraak en onbezonnenheid bijvoorbeeld.
Maar ook positieve motieven zoals liefde en hoop op een
beter leven, voor zichzelf en misschien ook wel voor anderen.
Achter deze daden zitten ook altijd nog mensen zoals u en ik,
en ik ben blij dat er organisaties zijn als Epafras die hen
blijven zien als mensen. En niet alleen dat, ze zoeken ze ook
op en staan ze bij.
Als het buiten donker is, zie je de sterren pas goed. Ook als
het leven duister is, wordt de goedheid van mensen beter
zichtbaar. Ik vond het bijzonder om warme vriendschappen
op te zien bloeien binnen de muren van de gevangenis. Hoe
ze voor mijn vader zorgden toen hij ziek werd en hoe ze hem
de trap afdroegen naar het bezoek. Ook bewakers namen
belangeloos risico’s door stiekem foto’s van ons te maken en
deze later naar hem door te sturen. Vrijwilligers van de
ambassade sprongen in de bres voor mijn vader en staken
daar veel meer energie in dan van hen gevraagd werd.
Ze bouwden ook een intense persoonlijke band met hem op.
Zij vochten jaren voor zijn voorlopige vrijlating en later op zijn
vrijlating om medische gronden, want mijn vader werd ziek,
erg ziek.
In anderhalf jaar tijd veranderde mijn vader van een
65 jarige krachtpatser in een oude vermagerde man.
We wilden tijdens ons laatste bezoek afscheid nemen, maar
dat was moeilijk. Al die jaren heeft maar één ding hem
overeind gehouden, de gedachte dat hij naar huis kon en
weer bij zijn familie kon zijn. Zijn jongste zoon leren kennen,

zijn kleinkinderen leren kennen. Dit beeld heeft hem door
dertien jaar detentie heen gesleept en hij leek onverwoestbaar
geworden. Dit heeft hem de kracht gegeven om anderhalf
jaar kanker met vele uitzaaiingen te doorstaan, maar heeft
ook het afscheid nemen in de weg gestaan. Immers, hij zou
nog naar Nederland komen, dus waarom zou je afscheid
nemen? Met een onafgerond gevoel gingen we weer naar
huis, een doodzieke man achterlatend. Twee weken later
kreeg hij toch zijn voorlopige vrijlating. De laatste maanden
werd hij in ieder geval verzorgd, maar hij was nog steeds
erg ver weg.
Gelukkig reisde Nienke van Dijk van Epafras af naar de
Dominicaanse Republiek en bezocht papa samen met
Johan Smoorenburg. Zij brachten hem een pakket van de
familie, lazen onze brieven voor en brachten dezelfde
boodschap als wij in onze brieven, namelijk vergiffenis.
Eindelijk durfde papa los te laten en hij leek te berusten in
het leven zoals het gelopen is. Ik kreeg een telefoontje van
Nienke, die hoorbaar emotioneel was en me vertelde over
het bezoek. Het was duidelijk dat het niet lang meer ging
duren. Diezelfde nacht overleed hij, eindelijk had hij de rust
en vrede gevonden om te sterven.
Ook daarna stond Epafras ons bij. Ze hielpen ons met de
crematie en ook bij het afscheid van papa stond Nienke ons
bij door haar intense ontmoeting met papa te delen. Mijn
familie en ik zijn Epafras innig dankbaar voor alle steun aan
papa en de familie. Ik hoop dan ook dat Epafras nog vele
gedetineerden over de hele wereld een hart onder de riem
kunnen steken.

/ Rick

Deze tekst is een ingekorte versie van een toespraak
tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van Epafras op
13 december 2019.

Jaarverslag
2019

/

Jaarverslag 2019
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conferenties. In 2019 waren er voor lokale vrijwilligers
conferenties in Casablanca, in Lima en in Bangkok.

Een goed
gesprek
Het belangrijkste werk van Epafras is het
bezoeken van Nederlandse gevangenen
in het buitenland. Epafras doet dat met
een grote groep lokale geestelijk
verzorgers: Nederlandse vrijwilligers die
in diverse landen wonen en werken en in
hun vrije tijd op bezoek gaan.

In de geestelijke verzorging die Epafras biedt gaat het in de
eerste plaats om laagdrempelige pastorale aanwezigheid.
In gesprekken met gedetineerden leggen vrijwilligers

Ook krijgen de vrijwilligers ondersteuning van de regiocoördinatoren. Deze regiocoördinatoren zijn zelf ervaren
pastores, geschoold in het begeleiden van anderen.
Zij reageren op vragen en verslagen van de vrijwilligers,
schriftelijk, telefonisch of via Skype. De geestelijk verzorgers
die vanuit Nederland reizen ondernemen naar gevangenen
in Europa, kwamen twee keer bij elkaar in Utrecht voor o.a.
een presentatie van de vertrouwenspersonen Nel van der
Loos en Piet Westerhuis en een gesprek over ambtsgeheim
en vertrouwelijkheid.

/

Lokale vrijwilligers Afrika
tijdens de conferentie in Casablanca

contact en praten over de geschiedenis en omstandigheden
van detentie. Vaak ontstaat er een gesprek over het delict en
hoe een gedetineerde dat beleeft. Er kan sprake zijn van
ontkenning of van besef van schuld, van rouw of verlangen
naar herstel. Van geestelijk verzorgers vraagt dit empathie,
maar ook het vermogen om niet 'meegezogen' te worden in
een verhaal of een verdediging. Het vraagt om het vermogen
tot troosten en soms ook tot confronteren.
Vrijwilligers moeten kunnen omgaan met wat hen in
vertrouwen wordt verteld en zelf waken voor een gewenning
aan criminaliteit. Zij moeten kunnen omgaan met hun eigen
moraal in relatie tot die van een gedetineerde. Het gaat om
niet (ver)oordelend, vooral pastoraal nabij te zijn met een
gezonde distantie. Dat vraagt veel van mensen. Epafras
hecht daarom ook aan goede training en ondersteuning van
vrijwilligers. Dit doen we met (regionale) trainingen en

Wisseling
Het jaar 2019 begon voor Epafras met het
aantrekken van een nieuwe directeur.

Het jaar 2019 begon voor Epafras met het aantrekken van
een nieuwe directeur. Nienke van Dijk volgde per 1 april
Albert-Jan Stam op die als algemeen directeur a.i. met het
bestuur een aantal belangrijke lijnen voor de toekomst had
uitgezet, waaronder de samenwerking met Exodus, een
andere inrichting van de administratieve organisatie en een
nieuw bestuursmodel, waarvoor ook nieuwe statuten nodig
waren. De nieuwe statuten van de stichting Epafras
passeerden in december. Daarnaast nam Epafras afscheid
van Martien Agterberg die, eveneens op interim-basis,
verantwoordelijk was voor de werving en begeleiding van de
geestelijk verzorgers. Daarvoor bezocht hij vele jaren als
pastor gevangenen in verschillende landen.

Verhuizing
De stichting Epafras is in Utrecht
gevestigd en heeft daar ook 35 jaar
kantoor gehouden, op verschillende
adressen, het laatst op de
Burgemeester Reigerstraat.

En zoals dat gaat, Epafras heeft daar ook netwerk
opgebouwd: met plaatselijke kerken, met
landelijke bureaus en met geestelijk verzorgers
die in de buurt woonden. Het was dan ook een
hele stap om na 35 jaar Utrecht te verlaten en
naar Leiden te verhuizen. Epafras heeft dat
gedaan om zichzelf als kleine organisatie te
verbinden met de mogelijkheden van een grotere
organisatie, te weten Exodus Nederland, de
vereniging die de opvang en resocialisatie van
(ex)gedetineerden ondersteunt met opvang en
begeleiding. Epafras en Exodus ondertekenden
daartoe een samenwerkingsovereenkomst.
Exodus maakte de benedenverdieping van het
kantoorpand geschikt als kantoorruimte voor
Epafras en Epafras verhuisde in september,
waarna burgemeester Henri Lenferink op
13 december 2019 het kantoor officieel opende
en Epafras welkom heette in Leiden.
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Netwerken
in zorglanden en
basislanden
Epafras is er de afgelopen jaren in geslaagd voor de zogenaamde
zorglanden, waar vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken
aanvullende zorg geboden wordt aan gedetineerden, een netwerk
van lokale geestelijke verzorgers te ontwikkelen.

Dit is gebeurd in samenwerking met
kerkelijke- en ontwikkelingsorganisaties
die voor langere of korte tijd
medewerkers uitzenden naar een
buitenland. Ook zijn er geestelijk
verzorgers die zich om andere redenen
in een bepaald land gevestigd hebben
en bereid zijn om minimaal twee keer
per jaar bij Nederlandse gedetineerden
op bezoek te gaan. Dit netwerk vraagt
om ondersteuning en regelmatig
terugkerende werving van nieuwe
vrijwilligers: soms gaan mensen weer
terug naar Nederland of zetten hun
werkzaamheden voort op een andere
bestemming. Het doel van de werving
is een dekkingsgraad van tenminste
75% (actueel:84%) van de landen

waar sprake is van Nederlandse
gedetineerden die in aanmerking
komen voor begeleiding en deze willen
ontvangen. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de lokale vrijwilliger of
medewerker in het land van de
gedetineerde woonachtig is of in het
directe grensgebied van een buurland
nabij de detentiefaciliteiten.
Voor de zgn. basislanden, landen in
Europa, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland
en Australië (landen met een
basisdienstverlening vanuit het
ministerie van BZ) werken we deels
met lokale vrijwilligers en deels met
geestelijk verzorgers die in Nederland
gevestigd zijn en van daaruit de reizen

naar ‘hun’ landen ondernemen. Dit is
m.n. voor de buurlanden Duitsland,
België en het Verenigd Koninkrijk.
Overigens verblijven relatief veel
Nederlandse gedetineerden in die
landen en is er behoefte aan meerdere
geestelijke verzorgers die op bezoek
kunnen.
Dit laatste geldt ook voor Frankrijk.
Daar is het echter niet mogelijk om
met geestelijk verzorgers vanuit
Nederland toegang te krijgen tot
gevangenissen, onder meer wegens
de eisen die aan geestelijk verzorgers
gesteld worden. De status van
‘aalmoezenier’ is verbonden met lokale
kerkelijke gemeenschappen. Het doel
voor de komende beleidsperiode is om
in Frankrijk zelf, met Nederlandstalige
predikanten en pastores een netwerk
van vrijwilligers op te zetten die
Nederlandse gedetineerden bezoeken.
Voor de komende beleidsperiode willen
wij een 75%-25% verdeling krijgen in het
aandeel van respectievelijk lokale
geestelijk verzorgers en geestelijk
verzorgers die vanuit Nederland
werken. De actuele percentages liggen
op 84% vanuit NL en 16% lokaal. De
focus voor de groei van het aantal
lokale vrijwilligers in Europa leggen we
in de komende periode bij Frankrijk.
Het werk voor gedetineerden in de
basislanden bekostigt Epafras vanuit
giften en donaties en eigen reserves.

Toerusting van
lokale geestelijke
verzorgers
Op zaterdagochtend 26 oktober
vertrek ik met een koffer
volgepakt met Epafrasboekjes,
visitekaartjes en drop voor de
vrijwilligers die een conferentie
in Lima gaan bezoeken.

Voor mij is het de eerste keer dat ik hen
ook in levenden lijve kan ontmoeten.
Van een aantal heb ik al verslagen van
pastorale bezoeken aan gedetineerden
gelezen en becommentarieerd zonder
hen persoonlijk te kennen. Na een
voorspoedige vlucht land ik in Lima.
Latijns-Amerika is me niet onbekend,
maar het verkeer in Lima spant de
kroon. Onderweg gaat het maar net
goed met de taxi, ternauwernood
ontsnappen we aan een ongeluk.

Maar ik kom veilig aan in het hotel.
De volgende dag, zondagmiddag
begint de conferentie. Nienke spreekt
een openingswoord en ik leid een
viering waarin een belangrijk aspect is,
dat Epafras een gastvrije organisatie is
waarin ook voor andersgelovigen
ruimte is. Deze openheid vindt haar
wortels in het christelijk geloof. En juist
daarom wordt niemand buitengesloten.
In Nederland hebben Nienke van Dijk,
Karan Gokoel en ik de conferentie
inhoudelijk voorbereid. We hebben
ervoor gekozen om de groep vooral
ook zelf aan de slag te laten gaan met
de thema’s die ze zelf inbrengen. Dat
betekent dat de deelnemers in kleine
groepjes uiteengaan om in rollenspellen
te oefenen hoe je bijvoorbeeld om kan
gaan met een gedetineerde die
eindeloos klaagt maar geen verantwoordelijkheid neemt. Voor veel
vrijwilligers is deze aanpak nieuw maar

er wordt enthousiast deelgenomen
aan de oefeningen. Datzelfde geldt
ook voor de intervisie die ’s middags
gehouden wordt. Om beurten brengen
de deelnemers een casus in, die
besproken wordt volgens een bepaalde
methode. Het leverde veel aan
feedback en nieuwe inzichten op.
Er is ook informatie en instructie,
bijvoorbeeld over het omgaan met
mensen met een licht verstandelijke
beperking, ambtsgeheim en diaconale
zorg. Tussen de regels door is voelbaar
dat sommige deelnemers moeten
wennen aan de samenstelling van de
groep en de openheid naar geestelijk
verzorgers met een andere religieuze
achtergrond. Voor het eerst zijn er
namelijk ook een boeddhistische en
humanistische geestelijk verzorger in
ons midden. Dat roept vragen op, naar
de identiteit en werkwijze van Epafras,
bijvoorbeeld in een gesprek over
bidden: wanneer doe je dat wel of niet?
Waar dat voor de één een onmisbaar
element is, is dat voor de ander
helemaal niet zo. En die verschillen
bestaan ook tussen christenen
onderling. Het is een spannende
discussie waarover het laatste woord
nog niet is gezegd. Maar het is mooi
dat ieder binnenboord is gebleven, ook
met het oog op goede begeleiding van
gedetineerden. Aan het slot van de
conferentie ontvangen de deelnemers
een armband, een leren band met het
logo van Epafras.

/

Anne van Voorst
regio-coördinator
Midden-Zuid Amerika
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Iemand
die
jouw taal
spreekt

Conferentie
Buitenlandse Zaken
in Bangkok
Van 18 tot 22 november 2019 organiseerde het ministerie van
Buitenlandse Zaken een conferentie voor hun eigen medewerkers
in Azië. Daarbij waren ook de medewerkers van Reclassering
Bureau Buitenland en hun vrijwilligers, Dutch&Detained en Epafras
en hun vrijwilligers uit Azië uitgenodigd.

Op maandagavond ontving de
Nederlandse ambassadeur het
gezelschap op de ambassade, fraai
gelegen in een tuin met Hollandse
molens en kleurige koeien. De dinsdagochtend stond in het teken van
bezoeken van gedetineerden. Zo
bezochten Nienke van Dijk en Ko van
der Krabben een gedetineerde in de
mannengevangenis Klong Prem te
Bangkok. Dat is het grootste complex
van Thailand, met ook een ziekenhuis,
een vrouwenafdeling en een reguliere
gevangenis. In de middag maakten de
vrijwilligers van Epafras en Reclassering
nader kennis met elkaar. De nadruk lag
hierbij op de samenwerking. Dit werd
in woord en daad beoefend en
geëvalueerd. Duidelijk werd toch wel
dat er grote verschillen zijn in de
manier waarop Reclassering enerzijds
en Epafras anderzijds in gesprek gaan

met gedetineerden: de één gaat meer
in op de context en het toekomstperspectief, de ander meer op de ziel
en mentaliteit. En allebei is nodig!
De woensdag was een plenaire dag,
waarbij de aanwezige organisaties
zichzelf voorstelden en hun taken en
werkwijzen toelichtten. Namens Epafras
gaf Nienke een uitleg over het werk en
uit de vragen daarna bleek wel dat er
nog steeds een zekere onbekendheid is
bij de mogelijkheden die Epafras heeft
om gedetineerden te ondersteunen.
Goed dus om meer te kunnen
vertellen. In de middag deed het hele
gezelschap mee aan een interactieve
presentatie over de begeleiding van
verwarde personen. In de avond begaf
het gezelschap zich in een stoet van
tuk-tuks door de straten van Bangkok
voor een tocht langs enkele hoogte-

Tempel bij de gevangenis van Bangkok

Ik moest daaraan denken toen ik mij mijn eerste bezoek aan een
gedetineerde in Kiev herinnerde. Hij is Nederlander. Opgepakt op
verdenking van drugshandel. Ik zocht hem op. Hij zat op dat moment
al een half jaar in voorarrest. Een Huis van Bewaring heet in het
Oekraïens ‘Isolator’. En die naam geeft precies weer hoe je je als
gedetineerde in het buitenland kan voelen. Geïsoleerd, opgesloten,
onveilig. Afhankelijk van de hulp van anderen.

punten van de stad. Het diner daarna
aan de oevers van de rivier gaf ruimte
voor verdere uitwisseling.
De donderdag besteedden we aan
bezinning, intervisie en overleg voor de
mensen van Epafras. We zongen en
zegenden en bekeken natuurlijk ook
praktische en inhoudelijke zaken als
verslagen maken, opening nieuwe
locatie in Leiden, ambtsgeheim en
vertrouwelijkheid, en diaconale zorg en
hulp. Aan de hand van twee praktijksituaties keken we naar mogelijkheden
en onmogelijkheden voor oplossingsrichtingen. Hierbij gingen we ook in op
persoonlijke motieven en achtergronden: een zeer zinvolle ontmoeting
met elkaar.

/

Ko van der Krabben

Wat was een van de grootste verrassingen op de Pinksterdag?
Ik denk, dat iemand die zelf in het buitenland heeft gewoond daarop
een antwoord kan geven. Daarom haal ik eerst nog even een eigen
ervaring op.
Wij hebben zelf bijna zestien jaar in Kiev gewoond, de hoofdstad van
Oekraïne. Het was zo’n dag, dat mijn vrouw en ik boodschappen
deden in de supermarkt. Opeens hoorden we vlak naast ons een
vrouw met haar dochter in het Nederlands praten! Nou ja zeg! Dat
komt zelden voor. En ook al ben je wildvreemd, toch kwamen we even
aan de praat. Je merkt dat de moedertaal je met elkaar verbindt.
Daarom denk ik dat het taalwonder op het Pinksterfeest zulke diepe
indruk maakte! De Geest spreekt ieder persoonlijk aan in zijn eigen
taal. Hij raakt hen diep.

/

Hij vertelde: “Het is niet gemakkelijk hier. Bijna niemand spreekt Engels.
Iedereen kent maar één woord: ‘dollar.’ Dat is het sleutelwoord. Wil je
iets gedaan krijgen, dan moet je betalen. Met sigaretten, met chocola,
maar vooral met geld.” Gelukkig waren er wel medegevangenen die
hem af en toe hielpen met vertalen. Maar toch blijf je je ontzettend
kwetsbaar voelen.
Voor ik het weet was de tijd om. Opeens ging de telefoon in de kamer
waar we zaten: “Heeft u nog lang tijd nodig?”

Cor Harrijvan
bezoekt Nederlandse
gedetineerden
in Oekraïne

Kortgeleden bezocht ik hem opnieuw. Inmiddels was hij overgeplaatst
naar de volgende Isolator. De Bijbel die ik hem had gegeven had hij al
uit! In negen dagen, 200 bladzijden per dag! Hij was dan ook blij met
het nieuwe boek. De Geest geeft hem elke dag weer nieuwe kracht.
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Paasgroetenactie
Op zondag 7 april 2019 ging de Paasgroetenactie 2019 officieel
van start in de PI Vught. Tijdens de Paasgroetenactie schrijven
mensen uit de kerken een groet voor gedetineerden in binnenen buitenland op een speciaal daarvoor ontworpen kaart. Dit
jaar was het ontwerp gemaakt in de PI in Vught, door Udo.

Anne van Voorst, PI Vught

De kaart, met daarop een kruis, een
weg en een uitgestoken hand wordt
gepresenteerd in drie korte diensten,
met verschillende groepen
gedetineerden en gasten van buiten:
vrijwilligers van Exodus, Kerk in Actie,
de synode van de PKN en Epafras.
De voorganger is ds. Anne van Voorst.
In alle diensten zijn gedetineerden
actief betrokken: Gerard bijvoorbeeld,
is koster in de eerste twee diensten.
Hij is ook degene die in de eerste
dienst als eerste officieel de kaart krijgt
aangeboden door Jeannette Galjaard
van de synode van de PKN. In de
tweede dienst valt deze eer te beurt
aan Udo, de ontwerper van de kaart.
In de derde dienst krijgen alle
aanwezige gedetineerden persoonlijk
Anne van Voorst, PI Vught
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deze kaart aangereikt. Ook doet telkens
een gedetineerde de schriftlezing. En
iedereen kan vragen om een voorbede.
Het zijn de belangrijke dingen in het
leven van een mens: deze mannen
vragen om gebed voor hun vrouw, hun
kinderen, vrede voor de wereld of een
zieke ex-vrouw. Je ziet dan niet meer
een mens die gestraft moet worden
voor zijn misdaden maar een mens
met een familie en kinderen. Hier
vallen muren en vooroordelen weg en
zie je alleen nog maar de mens als
mens met hun zorgen en verdriet.

Uitzien naar
een luisterend
oor en
meelevend hart

Geestelijk verzorger Johan Smoorenburg uit Haïti is al een poos
betrokken bij de pastorale bezoeken en hij heeft mij goed ingelicht en
begeleid, zodat ik niet alles zelf hoefde uit te zoeken, zoals hotelverblijf,
chauffeur annex tolk Claudio en het contact met de Nederlandse
ambassade. Daar zijn wij gezegend met Sabrina, die zich vanuit de
ambassade geweldig inzet voor Nederlandse gedetineerden. Met dit
soort steun, maar ook door de regionale conferenties van Epafras en de
studie van het boek ‘Zorg voor het verhaal’ heb ik geleerd om de tijd te
nemen om goed naar de mensen te luisteren, hen te bemoedigen en
waarde te hechten aan hun persoonlijke levensverhaal. Als pastoraal
verzorger en vertrouwenspersoon kom je al snel binnen in de
persoonlijke noden en zorgen van de gedetineerde. Het is mijn ervaring
is dat mensen uitzien naar een luisterend oor en meelevend hart.

Na elke dienst is er koffiedrinken met
elkaar: de mogelijkheid om zomaar
even een gesprekje te hebben van
mens tot mens. Hoe mooi is het dan,
dat iemand aan je vraagt of hij een
Bijbel kan krijgen. Maar tegelijkertijd is
het schrijnend als diezelfde persoon je
vertelt over zijn 8-jarige dochtertje
waar hij zo trots op is omdat zij zo’n
mooi rapport had en zijn zorg om haar
als ze ouder wordt. Zoals hij zelf zegt:
“Als ze dezelfde kant opgaat als ikzelf
en haar moeder, komt het niet goed
met haar”. Dit zet je dan toch wel even
aan het denken!
Dit jaar zijn er weer 5.000 kaarten
gedrukt. 5.000 kansen om te laten zien
dat wij deze mensen niet vergeten,
5.000 kansen om te laten weten dat er
aan hen wordt gedacht. Zo mogen wij
die in vrijheid leven een schakel zijn
met degene die niet in vrijheid kunnen
leven.

/

Gerry van Wijngaarden

Ik woon sinds 1974 op Jamaica en heb er al deze jaren gewerkt voor
een landelijke christelijke jeugdorganisatie. Na succesvolle overdracht
van mijn taak als manager in 2016, had ik opeens meer tijd en
gelegenheid om me in te zetten op andere vlakken, zoals voor Epafras.
In het verleden had ik voor de Reclassering wel eens een enkele
Nederlandse gedetineerde op Jamaica bezocht. In 2019 ben ik voor het
eerst betrokken geraakt bij de gedetineerden in de Dominicaanse
Republiek. Ze zitten er verspreid over minstens negen gevangenissen en
diverse detentiecentra. De meeste van deze gevangenissen zijn deel
van het nieuwe systeem, waar er meer vrijheid en leerkansen zijn voor
de gedetineerden. Maar er zijn ook nog steeds slechte en overbevolkte
gevangenissen zoals de beruchte Victoriagevangenis.

/

Nel Blanken
bezoekt Nederlandse
gedetineerden
in de Dominicaanse
Republiek

Het eerste bezoek, samen met Johan, was enigszins overweldigend.
Ook toen ik besefte, hoe belangrijk de verslaglegging is, terwijl je in een
relatief korte periode soms meer dan dertig mensen ontmoet. Tijdens
het tweede bezoek was ik verantwoordelijk voor acht vrouwen in twee
gevangenissen. Nu leerde ik een ieders verhaal beter begrijpen. Ook
was ik geestelijk beter voorbereid met een specifiek Bijbelverhaal, dit
keer over Jezus en de vrouw bij de bron: waar hij oprecht in gesprek
gaat met een vrouw die als vreemdeling werd geminacht. Het is dan
een voorrecht om samen met de gedetineerde hun specifieke noden in
gebed in vertrouwen bij God neer te leggen, en uit te zien naar Zijn
liefdevolle leiding en bevestiging.
Ik zie uit naar het volgende bezoek.

26 / Stichting Epafras Jaarverslag 2019

Media en
communicatie
Epafras vindt het belangrijk om goed vindbaar en bereikbaar
te zijn voor gedetineerden, familieleden en andere stakeholders
zoals ambtenaren, journalisten en andere institutionele en
publieksrelaties. Daartoe zijn een aantal communicatiekanalen
ingericht die goed worden onderhouden tegen minimale
kosten.

Uiteraard was Epafras uitstekend
twee weken een post geplaatst die
telefonisch bereikbaar tijdens kantoorbescheiden werd gepromoot.
uren. Ook was er
veel aandacht en
2018
2019
ruimte om brieven
van gedetineerden
# Facebook vrienden
6.224  6.1 36
in het buitenland te
# gebruikers website
9.886  10.309
beantwoorden.
# bezoeken website
12.393  13.054
En vanzelfsprekend
# bekeken pagina’s
40.662  47.5 19
bleef Epafras online
Bron: Google Stats, Global Village Media
aanwezig via o.a.
een goed ingerichte
website en sociale mediakanalen. Op
Een bezoeker van de website was daar
de website was relevante informatie te
gemiddeld 2 minuten actief en zag per
vinden voor gedetineerden, familie en
sessie gemiddeld 3,6 pagina’s.
andere geïnteresseerden. Daarnaast
77 procent van de bezoekers kwam uit
was er ruim baan voor verhalen over
Nederland en bijna 8 procent uit de
gedetineerden in het buitenland en
Verenigde Staten en het restant van
geestelijke verzorging. Van de sociale
15 procent kwam uit een grote
mediakanalen was vooral Facebook
verscheidenheid van landen in de
een belangrijke driver van verkeer naar
wereld. De website werd door iets meer
de website. Gemiddeld werd er elke
mannen dan vrouwen bezocht.
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De bezoekers kwamen vooral kijken
naar informatie over de organisatie,
nieuws, contactmogelijkheden en
Comeback (het tijdschrift dat Epafras
uitgeeft voor gedetineerden in het
buitenland). Het best gelezen verhaal
‘Kom je echt voor mij?’ ging over een
bezoek van een geestelijk verzorger
van een gedetineerde in Spanje.

Betrouwbaar

Epafras heeft zich ook in 2019 weer een
betrouwbare, toegankelijke partner
getoond voor gedetineerden in het
buitenland en andere stakeholders. De
communicatie was open en respectvol
en de continuïteit was gewaarborgd.
Epafras bleef ook in 2019 goed zichtbaar,
altijd op enigerlei wijze bereikbaar en
glashelder in haar missie.

“Hij vertelde me in korte tijd bijna
alles wat hij had meegemaakt. Toen
hij zich realiseerde dat ik echt voor
hem gekomen was, helemaal vanuit
Nederland, zag je dat het hem
raakte. ‘Voor mij?’ zei hij, met grote
ogen. En was toen even stil. Dit
bevestigde voor mij hoe belangrijk
het werk van Epafras is.”

Uit: ‘Kom je echt voor mij?’ waarin
geestelijke verzorger in Spanje Nynke
Kroodsma een eenzame Nederlandse
gedetineerde bezocht.

Tijdschrift
Comeback
Vier keer per jaar ontvangen
gedetineerden het tijdschrift
Comeback. Met nieuws,
informatie over recht en vol
brieven van andere
gedetineerden. Epafras voert
de hoofdredactie over het
blad, dat in 2019 werd
uitgegeven in samenwerking
met Reclassering Nederland
Bureau Buitenland en
Dutch & Detained.

Met het magazine willen de organisaties
voorkomen dat gedetineerden
vervreemden van het thuisland en
hen geestelijk ondersteunen tijdens
gevangenschap en hen helpen bij de
voorbereiding op terugkeer. Belangrijk
is daarbij de aandacht voor de
versterking en het herstel van menselijke
waardigheid. Voor de gevangenen zorgt
het voor contact met Nederland en de
Nederlandse taal. In de naam van het
magazine, ‘Comeback’, zit alles in wat
we met het tijdschrift willen bereiken.
Dat gedetineerden ‘terug’ kunnen
komen. In hun leven, in Nederland.

De hoofdartikelen van 2019 bereidden
voor op de terugkeer naar Nederland,
gaven informatie over de WETS en WOTS
en over de situatie in de Nederlandse
en buitenlandse gevangenissen.
We plaatsten steeds het nieuws van de
afgelopen drie maanden, zodat
gedetineerden op de hoogte blijven
van de situatie in Nederland. Dat helpt
hen straks sneller wortelen in de
Nederlandse samenleving.
De stukken over geloof zorgden voor
verdieping en overdenking, en sloten
aan bij Pasen en het kerstfeest. In
persoonlijke verhalen van gevangenen,
familieleden, geestelijke verzorgers van
Epafras, juristen van Dutch & Detained
en vrijwilligers van Reclassering
Nederland Bureau Buitenland werden
dilemma’s van deze betrokkenen en de
gedetineerden aangekaart, en gaf het
blad inzicht in het leven achter tralies
in het buitenland.
De verhalen van lotgenoten blijven
voor de gevangenen zelf één van de
belangrijkste onderdelen van het blad.
Ontroerende verhalen, maar ook vaak
ontluisterend. Over afscheid nemen,
het gemis. Over wanhoop, over
stroperige rechtsgang. Over goede
advocaten, over advocaten die niet
komen opdagen. In elk nummer is

daarom plaats gemaakt voor
ingezonden brieven. Columnist
Reynaldo Adames vertelde elk nummer
uit eigen ervaring.
De nummers uit 2019 zijn toegevoegd
aan de website van Epafras. De
artikelen hierin zijn zo bereikbaar voor
familieleden, ex-gedetineerden en
ander belangstellenden. Ook in de
komende jaren zullen we met energie
en aandacht een blad blijven maken
dat er speciaal is voor de ondersteuning
van alle Nederlandse gevangenen in
het buitenland. Zo laten we hen weten
dat ze niet vergeten zijn.
Het tijdschrift is zowel in fysieke vorm als
digitaal beschikbaar.

28 / Stichting Epafras Jaarverslag 2019

29 / Stichting Epafras Jaarverslag 2019

Correspondentieproject

Gedetineerden waarderen de
persoonlijke aandacht en zorg van
de vrijwilligers van Epafras.
Enkele zinsneden uit hun brieven:

Honderden brieven uit alle delen van de wereld bereikten ook
weer dit jaar het vertrouwde adres van Epafras. In een wereld
die geplaveid lijkt te zijn met digitale communicatie blijken
pen en papier nog steeds beproefde middelen in een poging
anderen te bereiken wanneer er behoefte is aan advies,
begrip en steun in verwarrende situaties, ver van huis.

‘Jullie zijn een lichtvonkje in deze
duistere periode voor velen van ons.
Ik wil jullie hartelijk bedanken
daarvoor en hoop dat jullie blijven
geven wat we soms een lange tijd
niet hebben ontvangen: een lach en
een schouderklopje.’

Als je ophoudt
met in regeltjes
en in hokjes
te denken, ontstaan
er mogelijkheden

‘Ik wens de stichting kracht, moed en

Brieven zijn trage reizigers. Gedachten
toevertrouwd aan het papier hebben
tijd nodig om te landen. Geen knop
‘verzenden’ onder handbereik, maar
wel tijd en ruimte om datgene wat je
bezighoudt te wikken en te wegen
voordat je de pen uiteindelijk op het
papier zet. Hoe formuleer ik die vraag,
hoe omschrijf ik de eenzaamheid die
ik dagelijks voel in buitenlandse
detentie, hoe kleed ik gevoelens van
teleurstelling en verdriet in, hoe geef ik
woorden aan het gemis van geliefden,
hoe uit ik mijn behoefte aan een beetje
oprechte aandacht en zorg.
Woorden op papier zijn dan de dragers
van de ‘trage vragen’, die verborgen
liggen onder het dagelijkse verbale
geweld waarin we kunnen verdrinken.
Trage vragen geven zich niet zomaar
prijs: ze duiken op wanneer we de
confrontatie met onszelf aangaan.
Het zijn de zin- en levensvragen die
betekenis geven aan wie we ten diepste
zijn en die we niet kunnen negeren bij
de reis naar binnen.

doorzettingsvermogen om het werk

Brieven zijn bij uitstek geschikt als
hoeders van deze zelfreflecties. Papier
is geduldig en niet vluchtig. Deze
eigenschappen zetten aan tot wikken
en wegen, het bijschaven en polijsten
van overtuigingen en het herschikken
en structureren van verwarrende
gedachten. Kortom: het krijgen van
grip op wat je lijkt te ontsnappen in de
onoverzichtelijke situatie van een
buitenlandse gevangenis.
De vragen die zich hierbij opdringen
kunnen urgent zijn, maar een brief laat
zich niet haasten en neemt letterlijk en
figuurlijk de tijd om aan te komen.
Eenmaal beland op het bureau van de
geestelijk verzorger die de brieven
behandelt kan voor de briefschrijver de
tijd zijn werk al gedaan hebben: door
het verwoorden van zijn of haar
probleem op papier is het proces van
zelfinzicht al begonnen…
Van inzicht naar uitzicht. In het brievenproject is vaak sprake van een
langdurige briefwisseling met lang-

voort te zetten in 2020. Ook bedank ik
Epafras voor de correspondentie en
alles wat jullie voor mij betekenen.’
‘Nog bedankt voor de attentie die u
heeft genomen om mijn brief te lezen
en te beantwoorden.’
‘Het voelt goed om te weten dat er
mensen zijn die aan mij denken,
nogmaals bedankt.’

gestraften. Er ontstaat dan een
bijzondere band in een vertrouwelijke
sfeer waardoor het schrijven van een
brief kan bijdragen aan het bieden van
perspectief waar uithoudingsvermogen
op de proef wordt gesteld. Geestelijke
zorg is dan het bijdragen aan het
creëren van een vergezicht, een
toekomstbeeld en vooral het besef dat
je er iemand met je meeloopt en
meedenkt. Je staat er niet alleen voor.

/

Rob van der Horst

/

Saskia Treu
bezoekt Nederlandse
gedetineerden
in Suriname

In het najaar van 2019 bezocht ik samen met collega Wil Codrington,
Nederlandse gedetineerden in Santo Boma, Suriname. Santo Boma is
ooit gebouwd als een open moderne gevangenis. In de eerste aanblik
is een grijze betonnen muur zichtbaar, omringd door prikkeldraad en
lantaarns aan de bovenkant. Verdere modernisering is in de loop van
de jaren uitgebleven.
Het was mijn eerste bezoek als geestelijk verzorger van Epafras en Wil
bereidde mij voor op de standaardprocedures en de problematiek van
gedetineerden.
Wij werden via een groot terrein begeleid naar een kamertje in de buurt
van de cellen. Onderweg kwamen wij gedetineerden tegen en
bewakers die ons vriendelijk gedag zeiden. We kregen een spreekkamer
zonder deur toegewezen: een klein, in beton gegoten kamertje met een
stoel, een tafel en een wastafel. De bewakers bleven in de omgeving
rondhangen en konden meeluisteren. De gedetineerden kwamen bij
toerbeurt binnen. Meestal vertelden zij eerst over wat praktische zaken
en vervolgens vertelden zij hun verhaal. Ondanks dat er bewakers in de
buurt waren, gaven zij hun hart en ziel bloot. Dat raakte mij.
In de gevangenis is het een spel van regeltjes, hokjes en poppetjes.
Ook dan kun je als geestelijk verzorger soms helpen. In Santa Boma
konden wij de situatie van een ongeneeslijke zieke gedetineerde onder
de aandacht brengen van de onderdirecteur. Na een warm en
bemoedigend gesprek heeft hij ervoor gezorgd dat de gedetineerde
werd overgeplaatst naar een ziekenafdeling. Als geestelijk verzorger
kun je zo ook bijdragen aan meer menselijkheid in de bejegening van
gedetineerden.
Ik geloof in de kracht van vergeving en van menselijkheid. Ik vertel
gevangenen wel over hoe ze de tijd in Santo Boma kunnen gebruiken:
De naam Boma verwijst naar de slang waar het mee begonnen is.
Laat hij je niet in zijn greep houden. Als je de haat en verbittering achter
je kunt laten krijgt het woord Santo de betekenis van heilige innerlijke
ruimte. Laat Santo Boma voor jou een symbool zijn van innerlijke vrijheid.
Anders blijf je voortdurend in een gevangenis, ook al ben je straks in
vrijheid gesteld.
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Landen en vrijwilligers in 2019
Zorglanden
land

Uganda
Rwanda
Tunesië
Zuid Afrika
Marokko
Egypte
Kaapverdië
Senegal
Gambia
Mauritius
Ghana
Malawi
Servië
Macedonië
Libanon
Oekraine
Israël
Bosnië
Cambodja
Filippijnen
India
Maleisië
Nepal
Thailand
Indonesië
VS Chicago
Venezuela

De stichting heeft in 2019 gedraaid met de
volgende vrijwilligers en betaalde krachten

Niet-zorglanden
vrijwilliger

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1

land

Colombia
Ecuador
Chili
Argentinië
Frans Guyana
Suriname
Uruguay
Paraguay
Bolivia
Jamaica
Trinidad & Tobago/Martinique
Guadeloupe
Costa Rica
Honduras
Panama
Mexico
Guatemala
Peru
Brazilië
Dominicaanse Republiek
Cuba

vrijwilliger

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
5
3
2

land

Hongarijë
Kroatië
Finland
Noorwegen
Japan
IJsland
Roemenië
Spanje
Portugal
Zweden
Griekenland
Engeland
Albanië
Ierland
Duitsland
Luxemburg
Australië
België
Denemarken
Italië
Oostenrijk/Zwitserland
Malta
Tsjechië/Polen
Bulgarije
Frankrijk
Slovenië
Slowakije

vrijwilliger

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
2
1
2
1
1
2
1
1

Aantal vrijwillige bestuursleden

7

Aantal betaalde krachten kantoor

4

Aantal vrijwilligers pastoraat

90

Getallen spreken hun eigen taal
2019

2018

183

134

800

844

60

60

435

400

Geestelijke verzorgers vrijwillig

90

80

Geestelijke verzorgers betaald

1

1

Brieven van gevangenen

975

950

Contact relaties van gevangenen

940

900

Reizen gemaakt
Gevangenen bezocht
Landen
Verstuurde pakketten
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Subsidies
en
fondsen
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Verantwoording Baten en Lasten

2019 was een bewogen jaar! Epafras
verhuisde en vierde het 35-jarig jubileum.
Deze activiteiten werden mogelijk gemaakt
door verschillende fondsen en diaconieën
met een financiële bijdrage.

Baten

2019

2018

Subsidies

€ 471. 1 1 8

€ 432.355

Giften en bijdragen

€ 124.045

€ 109.56 1

Rentebaten

Daarnaast waren er in 2019 extra kosten voor de conferenties,
dubbele huurlasten en kosten voor tijdelijke inhuur van de
directie. Het resterende tekort is aangevuld vanuit het eigen
vermogen van de stichting.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunde het
bezoekwerk van de lokale geestelijk verzorgers. Ter ondersteuning van het pastorale werk werden conferenties
georganiseerd, die eveneens door dit ministerie werden
bekostigd. Ook het magazine 'Comeback', dat 4 keer per jaar
verschijnt en toegestuurd wordt naar alle Nederlandse
gedetineerden in het buitenland, werd opnieuw door hen
gefinancierd. Ook stelden zij subsidie beschikbaar voor een
deel van de organisatiekosten.

bedrag aan ontvangen giften is in 2019 zelfs enigszins
toegenomen. Uiteraard een positieve ontwikkeling. Stichting
Epafras is een ANBI-instelling. Dat houdt in dat het doel en
de feitelijke werkzaamheden voor 90 procent of meer een
algemeen belang dient. De stichting moet voldoen aan
eisen op o.a. het gebied van eigen vermogen, en de kosten
die gemaakt worden voor fondsenwerving.




Het ministerie van Justitie en Veiligheid financierde ook in
2019 de directiekosten.





Naast overheidssubsidies ontvangt Epafras donaties en
giften van kerken, religieuze ordes en congregaties en
fondsen. Dit geld wordt gebruikt voor het bezoekwerk in
Europa en andere niet-zorg landen alsook voor het bieden
van noodzakelijke (diaconale) materiele hulp. Het totale







Ministerie van Buitenlands Zaken
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Kerken en diaconieën
KNR-Projecten in Nederland
Maatschappij van Welstand
Kerk in Actie
Verschillende fondsen
Haëlla stichting
Ds. J. van Dijk Stichting
Stichting Zonneweelde

€ 157

Totaal

€ 595. 1 63

€ 542.073

Lasten

2019

2018

€ 284.039

€ 211.365

€ 90.945

€ 83.297

€ 205. 1 78

€ 236.05 1

Afschrijvingskosten

€ 1.579

€ 1. 109

Huisvestingskosten

€ 42.452

€ 23. 1 1 2

Organisatiekosten

€ 66. 1 30

€ 49.848

Geestelijke verzorging
Kosten Comeback
Personeelskosten

Het werk van Epafras werd mede mogelijk gemaakt
dankzij:

€0

Rentekosten
Totaal

Resultaat

€ 836		€ 959
€ 691. 1 59

€ 605.74 1

- € 95.996

- € 63.668
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Een gesprek
dat je
gegeven
wordt

/

Laurens Jan Vogelaar
bezoekt Nederlandse
gedetineerden
in Indonesië

Als gezin wonen wij op het eiland Sulawesi (Celebes) en als predikant
ondersteun ik de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) bij het
ontwikkelen van een vormings- en toerustingsprogramma. In de
plaatselijke krant (Palopo Pos) lees ik elke dag wel over iets dat te
maken heeft met drugs. De politie heeft bijvoorbeeld weer iemand
gearresteerd omdat hij drugs vervoerde of verhandelde. De gevangenis
hier in Palopo zit vol met mannen en vrouwen die veroordeeld zijn voor
iets dat met drugs te maken heeft. Toch heb ik in Palopo nog nooit een
gevangene bezocht. Wel op een ander eiland van Indonesië. Als
vrijwilliger voor Epafras. Laat ik iets vertellen over mijn eerste bezoek.

Colofon
Redactie
Foekje Damstra-Peuscher
Nienke van Dijk
Jarmila Thodé
Productie
Global Village Media
Vormgeving

Ik ging niet helemaal onvoorbereid op pad. Het bemoedigend en
instructief skypegesprek met Nienke van Dijk (directeur Epafras) had
me al wat op weg geholpen. Voordat ik me daadwerkelijk meldde bij de
gevangenis was ik ook al langs het consulaat geweest om mij daar
voor te stellen en een brief op te halen die getekend was door de
consul. Hoewel ik wel een aantal keer moest wachten, werd ik uiteindelijk
naar een kamertje gebracht waar ik een gesprek zou hebben met een
Nederlander die in Indonesië in de gevangenis zat.

René Mohrmann

Ik vond het best spannend. Ik wist weinig tot niets over deze persoon.
Zou het lukken om een gesprek van hart tot hart te hebben? Het werd
een gesprek waarin ik vooral luisterde. Naar pijn uit het verleden. Naar
schaamte richting familie. Naar angst om op zijn criminele vader te
lijken. De jongeman vertelde: "Waarom wilde ik eigenlijk zo graag snel
veel geld verdienen? Drugs smokkelen: had ik het maar niet gedaan?
Nu kan ik niet voor mijn vrouw en dochter zorgen. Wat voelt dat rot."
Bidden, zo zei hij, dat luchtte hem op. Ik vroeg: "vind je het fijn als we dat
dan nu ook doen?"

Mr. Jan de Lange (penningmeester)

We baden samen. Ik probeerde woorden te geven aan de pijn, de
worsteling, de schuldgevoelens, de machteloosheid, het verdriet. Na
afloop van het gebed zag ik de tranen en het ingehouden snikken. Niet
lang daarna namen we afscheid. Het eerste gesprek zat erop. Een gesprek
dat je niet kunt maken. Een gesprek dat je gegeven wordt.

Drs. Nienke van Dijk, directeur (vanaf 1 april 2019)

Fotografie
Marjolein van Rotterdam
Epafras
Bestuur Epafras 2019
Drs. Jan Eerbeek (voorzitter)
Drs. Foekje Damstra-Peuscher (secretaris)
Mr. Henny van den Hurk (tot 1 juni 2019)
Dr. Cees de Visser
Dr. Mr. Ryan van Eijk
Mr. Annette van Lookeren Campagne
Bureau Epafras
Dr. Albert-Jan Stam (tot 31 maart 2019) algemeen directeur a.i.
Drs. Martien Agterberg (tot 31 maart 2019) directeur geestelijke verzorging a.i.
Jarmila Thodé, officemanager

Regiocoördinatoren
Ds. Gerrit den Broeder
Drs. Niek van Exel
Drs. Rob van der Horst
Drs. Karan Gokoel
Ds. Anne van Voorst
Drs. Theo Raaijmakers
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Stichting Epafras
Hulp aan Nederlandse
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