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Voorwoord

Geestelijke verzorging
met hart en hand

“Hé, beste vriend, al meer dan zes jaar kan ik uithuilen op jouw schouder”, en “bedankt
voor de aandacht, bemoedigende woorden en goede adviezen.” Het zijn zomaar wat
citaten uit de 980 brieven van gedetineerden die Epafras dit jaar ontving. Dit
jaarverslag geeft een beeld van het werk van Epafras in de tijd van de COVID-19
pandemie: verrassende en indringende verhalen van bezoeken in buitengewone
omstandigheden, brieven en telefoontjes. Contact met mensen voor wie nu ook de
deur voor bezoek van buiten gesloten was. Opgesloten, uitgesloten, in de put.
Op een tekening die ik als justitiepastor ooit van een gedetineerde in een Nederlandse
gevangenis kreeg stond: ‘Wie helpt me uit de put?’

In een paar woorden raakte hij aan de essentie van
geestelijke verzorging. Iedereen zit wel eens in de put
en meestal gaat dat wel weer over. Maar de put kan
ook zo diep zijn dat je er zelf niet meer uit komt. Dan
heb je hulp van iemand anders nodig. Zo iemand is
een geestelijk verzorger. De nieuwe bijzonder
hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en
levensbeschouwing, Cees de Groot aan de Universiteit
van Tilburg, vindt het mooi dat er in het overheidsbeleid
meer aandacht komt voor geestelijke verzorging
(Nederlands Dagblad 7-1-2021). De geestelijk verzorger

gaat volgens hem met iemand de put in om daar
allereerst te luisteren. Uit wetenschappelijk onderzoek
heeft hij opgediept dat 90 procent van de mensen
heel tevreden is over de geestelijke verzorging. Die
tevredenheid blijkt ook uit de rapportages van Epafras,
maar ook uit onderzoek onder gedetineerden in
Nederlandse gevangenissen. De gedetineerde
tekenaar tekende zichzelf heel diep onder in de put.
Dieper kon niet. De wanden waren zo steil en hoog dat
je er nooit op eigen kracht uit kon komen. Niet voor
niets dat hij om een helper vroeg. Bijzonder was dat
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hij niet vroeg: “Wie haalt mij uit de put?” Hij was zich
ervan bewust zelf ook iets te moeten doen. Dat is iets
waar een geestelijk verzorger altijd naar op zoek is.
Naar de krachten in iemand zelf. Diep in de put kan
van alles liggen: vervlogen dromen, schaamte en
schuldgevoelens. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Wat kan ik doen om het hier uit te houden? Wat kan ik
nog betekenen voor mijn partner, mijn familie? Wat
laat ik ze weten? Hoe gaat het met ze? Geestelijke
verzorging is maatwerk. Diep in de put sluiten we aan
bij wat in iemand zelf leeft en om een antwoord van
een ander vraagt. We zoeken ook naar bronnen om uit

met geliefden ver weg. En als ze terug zijn in Nederland
kunnen ze ook contact opnemen.
Dit jaarverslag beschrijft het werk van Epafras in een
buitengewoon jaar. De medewerkers en de vrijwilligers
in Nederland en in het buitenland hebben alles
gegeven om de organisatie draaiende te houden.

te putten. Bronnen die iemand zelf heeft. Of bronnen die
aangereikt kunnen worden uit levensbeschouwelijke
tradities. Epafras is een oecumenische organisatie,
waarbij zich inmiddels ook een aantal geestelijk
verzorgers van andere achtergrond heeft aangesloten:
moslim, joods, boeddhistisch, humanistisch en
hindoeïstisch. Zij herkennen zich vanuit hun eigen
traditie in de Bijbels opdracht om gevangenen te
bezoeken. Zij reiken verhalen aan van mensen met
soortgelijke ervaringen die kracht hebben ontvangen
om uit de put omhoog te komen en weer verder te
kunnen kijken. Herstel van het leven begint bij de
geestelijke verzorging al bij de allereerste ontmoeting.
In aandachtig luisteren. En in het zoeken van een weg
uit de put vandaan. Ze reiken symbolen aan die steun
kunnen geven. Een gebed, een zegen, een meditatie.
Daarin verbinden de gedetineerden zich vaak ook

en individuele donateurs zijn ons blijven steunen. Er
zijn extra diaconale gelden vrijgemaakt om nood te
lenigen wanneer een beroep op ons werd gedaan.
Voor het nieuwe jaar zijn gelden gereserveerd om,
zodra het weer mogelijk is, een extra impuls aan het
bezoekwerk te kunnen geven. Het correspondentieproject heeft eens te meer zijn waarde dubbel en
dwars bewezen en het tijdschrift Comeback is als
vanouds in samenwerking met de Reclassering Bureau
Buitenland en twee advocatenbureaus gevuld en
verstuurd. Wij spreken veel dank uit aan de ministeries
van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid waar
we mee samenwerken en die het werk financieel
mogelijk maken.

Met een vergrootglas zocht Epafras naar
mogelijkheden om mensen toch te bereiken. Alles is
uit de kast gehaald om de vrijwilligers te blijven
toerusten en inspireren om aan de slag te kunnen
wanneer en waar dat ook weer kan. Kerken, fondsen

/ J an Eerbeek

Voorzitter bestuur Stichting Epafras

7 / Stichting Epafras Jaarverslag 2020

Inleiding

‘Lockdown of
the trapped’

Nederlandse gevangenissen zitten soms
vast aan de andere kant van de wereld.
Toch lukt het hun familieleden uit
Nederland dikwijls om een keer op bezoek
te gaan. Soms sparen mensen daarvoor,
soms krijgen ze hulp van andere
familieleden of een kerk.

Zo was er de moeder van Akil, wier zoon voor langere
tijd vastzit in de VS. Ze is in de tachtig en het was niet
zeker of ze nog in leven zou zijn als Akil weer vrijkomt.
Met hulp van familie en een vrijwilligster in Nederland
werd de reis geregeld en onze geestelijk verzorger in
de VS zou haar ophalen van het vliegveld en haar
begeleiden naar de gevangenis om Akil te bezoeken.
Alles was voorbereid en toen brak de pandemie uit.
Het bezoek moest worden afgezegd. Net als al het
andere bezoek: familie, vrijwilligers, geestelijk
verzorgers, consulair medewerkers: de gevangenissen
wereldwijd gingen ook aan de buitenkant op slot.
Als het gaat om het coronavirus, zijn er veel groepen
op de wereld die kwetsbaar zijn: ouderen, mensen
in dichtbevolkte gebieden, arme mensen zonder
toegang tot beschermingsmiddelen of
gezondheidszorg. Gevangenen zijn ook zo’n kwetsbare
groep. Veel gevangenissen wereldwijd zijn
overbevolkt, mensen leven in overvolle cellen waar
het niet mogelijk is om afstand te houden of
hygiënemaatregelen te nemen. Mondkapjes zijn er
niet of ze zijn om veiligheidsredenen verboden.
Vrijwel alle gevangenissen in de wereld namen het
afgelopen jaar maatregelen om besmetting met het

virus tegen te gaan: geen mogelijkheden voor bezoek,
een beperking van dagactiviteiten, werk, sport en
gezamenlijk luchten. De lockdown betekende voor
gevangenen een extra slot: ook die van buiten naar
binnen bleef dicht. ‘Lockdown of the trapped’ stond er
boven een verklaring van de internationale vereniging
voor gevangenispastores, het IPCA, tevens een
adviesorgaan van de VN.
Ondanks alle maatregelen werden gevangenissen
wereldwijd zwaar getroffen door het virus. In de VS
bijvoorbeeld raakte 20 procent van de gevangenisbevolking besmet. In sommige landen braken
opstanden uit, soms met fatale gevolgen door brand
of geweld. Mensen waren ten einde raad. Bezoek
brengt in veel landen ook voedsel en kleding mee en
als dat ontbreekt worden mensen wanhopig. Zeker als
er angst voor besmetting is en mensen zich niet
kunnen beschermen.
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schreven ook andere geestelijke verzorgers naar ‘hun’
gevangenen – een vervolg op een soms al jarenlang
bestaand contact.
Veel van de geestelijk verzorgers van Epafras wonen
en werken in de landen waar Nederlanders vastzitten.
Ze zijn daar soms tijdelijk, bijvoorbeeld met een
opdracht van hun kerk of gemeente. Soms hebben ze
zich daar ook gevestigd: mensen van religieuze ordes
bijvoorbeeld. Vanuit het bureau in Nederland hadden
we al regelmatig contact met hen via Nieuwsflitsen,
Skype of de telefoon. In 2020 namen de digitale
contacten een vlucht: we organiseerden groepsgewijze
gesprekken, regiobijeenkomsten en webinars rond
verschillende thema’s. Aanvankelijk was het contact
vooral bedoeld als zorg voor al die mensen in moeilijke
omstandigheden: in de lockdown met een weeshuis
op Haïti, in een appartement zonder tuin met kleine
kinderen in New York of tussen het puin na de explosie
in Libanon. Sommigen werden door hun werkgevers
tijdelijk teruggeroepen naar Nederland of waren net op
verlof en konden niet terugreizen, anderen bleven en
deden hun werk – zo goed en zo kwaad als het ging.

In sommige landen besloten overheden om
(kwetsbare) gevangenen voorwaardelijk vrij te laten
of over te plaatsen. Soms was er ook gratie,
bijvoorbeeld voor een oudere Nederlander in Peru.
Aanvankelijk konden mensen die waren vrijgelaten
niet terugreizen naar Nederland, maar in de loop van
het jaar ging dat beter en kon ook een aantal
ex-gedetineerden weer naar huis gebracht worden.
De contacten die Epafras met hen had liepen vaak via
de Nederlandse ambassades, die het afgelopen jaar
tienduizenden Nederlanders repatrieerden.
Soms was er telefonisch contact mogelijk, of een chat
via een app. Maar meestal ging het contact toch via
brieven. Epafras schrijft altijd al met gevangenen, één
van de geestelijk verzorgers beantwoordt vanuit
Leiden brieven en er zijn ook andere vrijwilligers in
Nederland die corresponderen. Het afgelopen jaar

Later gebruikten we de tijd en gelegenheid voor het
houden van webinars: themagerichte scholing en
toerusting voor onze geestelijk verzorgers. We maakten
van de nood een deugd; een online school. En Epafras
is er beter uitgekomen qua samenhang, visie en
werkwijze.
In dit jaarverslag vindt u van al deze activiteiten
voorbeelden, impressies en verhalen.

/ N ienke van Dijk

Directeur Stichting Epafras
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Thailand op slot
Uiteraard werd Thailand ook getroffen
door COVID-19. Het hele land ging meteen
twee maanden in lockdown met
avondklok en algeheel alcoholverbod.
Behalve essentiële winkels was alles
gesloten, dus ook de gevangenissen.
In juni werden enkele regels versoepeld,
ook de gevangenissen gingen weer open
voor bezoek. Medio juni kon ik weer op
bezoek en sindsdien heb ik al “mijn”
gedetineerden minstens twee keer
kunnen bezoeken.

/

Ko van der Krabben
bezoekt Nederlandse
gedetineerden
in Thailand

Ik licht er een bezoek uit als voorbeeld. Om 06.30 staat
de taxi op de stoep en rijden we in een dikke twee uur
naar de Pattaya prison. Die ligt ergens in een klein
gehucht ver buiten de stad. Openbaar vervoer is er
niet, dus is de taxi de enige mogelijkheid. De
gevangenis is corona-proof bij mijn bezoek in juni.
Overal staan geïmproviseerde schermen. Een paar
elektriciteitsbuizen zijn aan elkaar geknutseld, met
daartussen plastic geplakt. Eerst inschrijven in een
register en daarna door een soort slurf het terrein op.
In de slurf word je besprenkeld met een of ander
goedje. Nu mag je doorlopen en door naar het
volgende controlepunt. Weer inschrijven en opnieuw
door een slurf. Hier word je niet besprenkeld maar
bespoten met krachtige stralen, dus daarna ben je
doorweekt. Vervolgens ga je je melden bij de balie en
wordt de hele papiermolen in werking gezet.
Ondertussen is drie keer, binnen vijf minuten, je
temperatuur gecontroleerd. Driftig wordt er gebeld
naar binnen en je mag wachten tot de gedetineerde
aanwezig is in de gespreksruimte. Met geluk is dat na
een half uur, het complex is groot (5.000 gedetineerden)
en ze moeten zich omkleden in bezoektenue. Een
zware deur gaat open om je binnen te laten en je
neemt plaats op een krukje, dat net iets hoger is dan
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op een kleuterschool. Glas, tralies en een hekwerk
scheiden ons. Het gesprek gaat per telefoon.
We kunnen elkaar in ieder geval aankijken en als de
bewakers even weggaan, kan het mondkapje half af
om snel weer goed te doen als er iemand komt kijken.
Na het gesprek mag je hopen dat er iemand bij de
deur zit, want ook mijn kant zit op slot. Zonder enige
verdere controle verlaat je het gebouw en ga je op
zoek naar jouw taxi. Die heeft al die tijd moeten
wachten, want op deze afgelegen plek staan er nu
eenmaal geen taxi’s op afroep. Ik heb hier drie mensen
te bezoeken, dus het duurt wel even. Daarna weer
bijna drie uur terug naar Bangkok. Ik had boeken
meegenomen voor de gedetineerden en voor een van
hen moest ik namens de familie geld storten. Vanwege
het gebrek aan postzegels in de gevangenis, kreeg ik
een aantal brieven mee om aan familie te mailen.
Bij mijn laatste bezoek in december waren alle
corona-maatregelen verdwenen. Niet dat het dan
sneller gaat, in ieder geval wel droger. De volgende
dag zou de gevangenis weer op slot gaan, ik was dus
net op tijd. Bij aankomst in mijn hotel werd mijn
temperatuur weer gemeten: 32,7 graden.
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Scholing en training
In 2020 heeft Epafras het aanbod voor training en scholing verder ontwikkeld. Eerder
was al een toerustingsmodule gemaakt over pastorale gespreksvoering: Zorg voor
het Verhaal. Deze module is op conferenties aangeboden en kan ook digitaal gevolgd
geworden. Er was daarnaast behoefte aan scholing op een aantal andere terreinen.
De vrijwilligers van Epafras wonen en werken verspreid over alle werelddelen. Veel van
het onderlinge contact was al digitaal, maar dikwijls één op één. In de regel hielden
we daarnaast jaarlijks een conferentie voor vrijwilligers op een werelddeel.

In april 2020 stond er een gepland in Madrid, voor de
lokale geestelijk verzorgers in Afrika en Europa. Het
werd al snel duidelijk dat die niet kon doorgaan als
gevolg van de coronacrisis. In diezelfde periode
organiseerden we voor het eerst groepsgewijze
bijeenkomsten met vrijwilligers: aanvankelijk vooral
om uit te wisselen en elkaar te ondersteunen, later
meer systematisch gericht op training, scholing en
intervisie, met een thematisch aanbod dat gebaseerd
was op het scholingsplan. We organiseerden deze
webinars telkens twee keer, op diverse tijdstippen,
zodat mensen uit verschillende tijdzones konden
deelnemen. En zo zagen veel geestelijk verzorgers
elkaar dan ook voor het eerst: Gambia ontmoet Peru,
Thailand ontmoet Australië. Het werden goede,
intensieve bijeenkomsten, waarbij we ook steeds
beter de mogelijkheden en (on)mogelijkheden van
een online-leeromgeving leerden kennen en gebruiken.
In korte fragmenten geven we u een indruk van de
inhoud en thema’s die aan de orde kwamen.

aangericht en hoe dat hersteld kan worden. In landen
waar deze vorm van bemiddeling geaccepteerd is,
volgt er dan, bij een positieve uitkomst, geen strafzaak
meer.
Geestelijk verzorgers van Epafras deden mee aan een
webinar over deze benadering. De benadering biedt
ook een perspectief, een manier van kijken in het
gesprek met gedetineerden. Net zoals een steen in
het water rimpelingen in de hele vijver geeft, zo heeft
een delict gevolgen voor velen: voor dader, slachtoffer,
hun families en de samenleving. In een gesprek met
een geestelijk verzorger kunnen zij een rimpeldiagram
invullen, waarmee zij kunnen zien op wie en voor wie
het delict gevolgen heeft. En als er geen pen en papier
is, kan het ook met een vinger op een tafelblad…

Het rimpeldiagram

De invloed van een delict is als een steen in een vijver

Herstelgericht werken
Het begrip ‘herstelgericht werken’ is afgeleid van het
begrip herstelrecht, dat een vertaling is van het
Engelse Restorative Justice. Restorative Justice is een
praktijk die in verschillende landen in de wereld
bestaat naast het strafrecht. In het strafrecht staat de
vraag naar de dader, de wetsovertreding en de straf
centraal. In een herstelgerichte benadering gaat het
om de vraag wie er bij het delict betrokken zijn, een
slachtoffer bijvoorbeeld. Of familie van de dader en/of
het slachtoffer. Er kan dan een vorm van bemiddeling
komen, waarbij gekeken wordt naar het leed dat is

De samenleving
Vrienden
Gezin
Dader en slachtoffer
Familie
De buurt
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Het besef dat ook anderen lijden als gevolg van jouw
delict, is belangrijk om er verantwoordelijkheid voor te
nemen en de eigen schuld te kunnen verwerken. Want
net zoals slachtoffers dat moeten, moeten daders dat
ook. Geestelijk verzorgers kunnen daarbij helpen: door
te luisteren en aanvaardend aanwezig zijn vanuit een
Liefde die groter is dan zijzelf. Dit kan leiden tot herstel
van menselijke waardigheid: bij de gevangene, bij een
mogelijk slachtoffer en in de ogen van familie of een
partner.
Inhoudelijk deskundige bij dit webinar was Thea
de Jong van Gevangenenzorg Nederland. Deze
vrijwilligersorganisatie werkt eveneens vanuit een
herstelgerichte benadering.

Penitentiaire bewustwording
De omstandigheden in de gevangenissen wereldwijd
zijn verschillend. Toch hebben ze één ding gemeen:
het zijn totaal-instituties. Dat wil zeggen: ‘een van de
buitenwereld afgesloten woon- en werkplaats met
een formeel regime, waar een groot aantal personen
met een vergelijkbare positie aan is onderworpen’
(Erwin Goffman). Hoewel deze definitie ook voor
bijvoorbeeld verpleeghuizen geldt, zijn gevangenissen
er om een straf uit te voeren. En die straf is
vrijheidsbeneming. Gevangenen zijn overgeleverd
aan de beslissingen van anderen als het gaat om
opstaan en slapen, binnenblijven of luchten, eten en
drinken, isolement of contact met anderen, bezoek,
telefoontjes, bescherming en verzorging bij ziekte.
Deze vorm van vrijheidsbeneming en controle is
inderdaad een straf. Als mensen overgeleverd zijn aan
de macht van de anderen werkt dat in op hun
persoonlijkheid. En de macht en controle werkt ook
andersom: als er geen toezicht of regels zijn voor het
personeel ontspoort de macht al snel. We zien dat in
landen waar corruptie is in de gevangenissen, of
geweld en vernederingen door bewakers of andere
gevangenen waartegen niet wordt opgetreden.
In een webinar met Peter Baaijens, oud-gevangenisdirecteur (in Nederland) gingen we in op deze
thematiek. Wat doet dit met gevangenen? In
gesprekken van geestelijk verzorgers met gevangenen
komt deze thematiek vaak aan de orde en met name
de mentale kant ervan. Hoe blijf je mens in
ontmenselijkende omstandigheden?

“

Het gevangenisleven met zijn eindeloze
ontberingen en beperkingen maakt je
opstandig. Het vreselijke ervan is niet
dat je hart breekt - harten zijn er om

gebroken te worden - maar dat het je

hart van steen maakt. Soms heb je het
gevoel dat je zonder een keiharde

houding en verachting op je lippen de
dag niet door kunt komen.
Oscar Wilde

Contextueel Pastoraat
Elke gevangene heeft een levensverhaal. Elke geestelijk
verzorger ook. De ervaringen die je in leven opdoet,
vormen je manier van denken en kijken, wat je wel en
niet gewoon vindt, waar je wel en niet in gelooft, welke
zaken je leert om goed te vinden en welke verkeerd.
Voordat je als geestelijk verzorger in gesprek gaat met
een gevangene is het belangrijk om je bewust te zijn
van je eigen waarden en normen en hoe die een rol
spelen in je waarneming en hoe je luistert. Iemand die
een afkeer heeft van mensen die zichzelf ten koste
van anderen verrijken, heeft het misschien moeilijk
met een zakkenroller die dat al als kind van zijn vader
heeft geleerd en trots is op zijn behendigheid. In de
benadering van het contextueel pastoraat gaan we
uit van de benadering die georiënteerd is op de
intergenerationele therapeutische visie van de
Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut
I. Boszormenyi-Nagy (1920-2007). In zijn benadering
staan de relaties tussen mensen en de verbondenheid
tussen de generaties centraal en wat daarin ‘fair’
(eerlijk) is. Men noemt dit ook wel systeembenadering.
Rond deze benadering hebben we twee webinars
gehouden met de titels ‘Erfgoed’ en ‘Levensverhaal’.
Deze webinars werden geleid door ds. Kees van Dam,
trainer en coach van kerkelijk werkers en predikanten
en regiocoördinator bij Epafras.

Ambtsgeheim en vertrouwelijkheid
Alle geestelijk verzorgers van Epafras hebben een
geheimhoudingsplicht. Dat is waar. Maar wat betekent
dat precies? En waarom is geheimhoudingsplicht iets
anders dan een ambtsgeheim?
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Over deze en andere vragen ging het in het webinar
Ambtsgeheim en Vertrouwelijkheid. Priesters en
dominees hebben een ambtsgeheim en geestelijk
verzorgers die namens een kerkgenootschap zijn
uitgezonden hebben dat ook. Maar niet alle geestelijk
verzorgers van Epafras staan onder een ambtsgeheim.
In dat geval hebben ze een geheimhoudingsplicht,
vastgelegd in een contract met Epafras. Soms is een
ambtsgeheim absoluut en mag er niets uit een
gesprek met een gevangene gedeeld worden. Andere
regelingen voor ambtsgeheim maken uitzonderingen:
als er bijvoorbeeld levens op het spel staan, dan mag
een geestelijke daarover een ander waarschuwen.
Maar het is altijd belangrijk om het hier met een
gevangene over te spreken. Want er kan pas sprake
zijn van een vertrouwelijk gesprek als een gevangene
op geheimhouding kan rekenen. Soms stelt dat onze
geestelijk verzorgers voor een dilemma, bijvoorbeeld
in contact met gevangenispersoneel, de ambassade
of familie. In het webinar gingen we in op deze
dilemma’s en hoe geestelijk verzorgers daarmee om
kunnen gaan.
Dit webinar werd ingeleid door ds. Niek van Exel, die
lange tijd namens Epafras gevangenen bezocht in
Brazilië.

In gesprek met zedendelinquenten
Onderstaande foto komt uit de VS, waar in sommige
staten ‘sex-offenders’ verplicht zijn om een bord in
hun tuin te plaatsen zodat de buren gewaarschuwd
zijn. Het tekent de maatschappelijke verontwaardiging
en stigmatisering waarmee zedendaders te maken
kunnen krijgen bij vrijlating. Ook in Nederland ontstaat
soms verzet als bijvoorbeeld pedofielen in de buurt
komen wonen.

Geestelijk verzorgers van Epafras ontmoeten soms
zedendaders in buitenlandse gevangenissen. En
hoewel ‘de zedendader’ niet bestaat hebben zij ook te
maken met eigen beelden, ervaringen en opvattingen.
Om daarover met elkaar in gesprek te gaan, maakten
we in een webinar kennis met het project COSA van
de Reclassering. De werkwijze van het project COSA is
erop gericht om daders van zedendelicten na hun
vrijlating te begeleiden. Dit werk wordt gedaan door
vrijwilligers en is erop gericht dat er geen nieuwe
slachtoffers komen. Het project komt uit Canada en is
daar bedacht door een dominee, nadat een
gemeentelid terugkeerde uit de gevangenis en hij een
manier zocht om te voorkomen dat de man zonder
begeleiding in herhaling zou vallen. Dit leidde tot
COSA: Circles of Support and Accountability. Inmiddels
bestaat dit project in veel landen en onderzoek leert
dat de recidivecijfers met 70 procent afnemen als een
dader deelnam aan een project.
Dit webinar werd gegeven door Marijke Bijlsma van
het project COSA van de Reclassering Nederland en
door Rob van der Horst, vrijwilliger bij het project COSA
en ook geestelijk verzorger bij Epafras.

Pastorale gespreksvoering
In 2018 ontwikkelde Epafras met Dr. Ruard Ganzevoort
en Dr. Anke Liefbroer van de VU in Amsterdam de
toerustingsmodule ‘Zorg voor het Verhaal’. Deze
module kan door de vrijwilligers ook thuis gedaan
worden, met opdrachten, filmpjes en gesprekken met
een regio-coördinator. Ook tijdens conferenties is veel
gewerkt met onderdelen uit deze toerustingsmodule.
In 2020 boden we twee onderdelen van deze
toerustingsmodule ook in webinars aan: een ging over
pastorale modellen en een ging over mensbeelden.
Pastorale modellen zijn specifieke benaderingen van
waaruit geestelijk verzorgers in gesprek gaan: er is
een verschil tussen een benadering waarin een
geestelijk verzorger vooral ‘een geloofsgetuige’ is of
‘een hulpverlener’. In het webinar gaan we in op de
benadering die geestelijk verzorgers al dan niet
vanzelfsprekend ‘kiezen’ en wat daarvan de kracht en
mogelijke risico’s zijn. Hoe houd je contact? Hoe sla je
een brug tussen jou en een gedetineerde? Hoe zorg je
ervoor dat je niet al zijn problemen ‘overneemt’?
Daarbij maakt het ook uit hoe jij naar mensen kijkt.
Beschouw je iemand vooral als slachtoffer? Of zie je
een gevangene vooral als een zondig mens? Of kun je
in een gevangene ook een mens als een beeld van
God zien? In het webinar maakten we kennis met de
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verschillende manieren van kijken en onderzochten
aan de hand van casuïstiek de uitwerking daarvan in
het gesprek.
Bij deze webinars was ds. Anne van Voorst steeds de
inleider. Anne werkt bij de dienst Geestelijke Verzorging
van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Nederland.
Daarnaast is hij gemeentepredikant en regio
coördinator voor Epafras.

Wat is je grondhouding naar
mensen toe?

open

vertrouwen
openheid
liefdevol

kind van god
welwillend
geven
er is hoop voor iedereen

nieuwsgierig
vriendelijk

hoopgevend

fundamentele goedheid
iedereen kan veranderen

aandachtig

vriendelijkheid
gelijkwaardigheid

Rituelen
Gevangenen hebben te maken met veel dagelijkse
rituelen: rond eten, werken, de celdeur die opengaat,
controles, werk en contact met anderen. Ook een
bezoek van familie of vrijwilliger is omgeven met
rituelen. Soms geven gevangenen daar zelf ook vorm
aan: een groet of buiging met de hand op het hart of
een groet met de hand op het glas tegen de hand
aan de andere kant van het raam. In een gesprek met
een geestelijk verzorger kan een bewust ingezet
ritueel soms iets anders bewerken, een beweging of
verandering versterken of in gang zetten. Denk aan
woorden van spijt of van inzicht in de eigen
geschiedenis. Die kun je opschrijven, opsturen of
weggooien. Verbranden is meestal niet mogelijk
tijdens een bezoekuur, maar het gaat om het rituele
gebaar waarmee iets opengemaakt kan worden of
juist afgesloten. Geestelijk verzorgers doen dat op
verschillende manieren. Een boterham met pindakaas
bijvoorbeeld is behalve voedzaam ook een bron van
herinnering aan een jeugd, aan een moeder of een
leraar, aan thuis in Nederland. En dan heb je gelijk een
gesprek. Veel gevangenen willen graag een gebed,
anderen vragen om een zegen. En laatst vroeg een
gevangene of hij op zijn beurt de geestelijk verzorger
mocht zegenen.

De gevangenen die Epafras bezoekt hebben
verschillende achtergronden. Zij brengen rituelen met
zich mee, rituelen rond hun voorouders bijvoorbeeld,
een gebedshouding, een tekst of een lied. In het
webinar gingen we daarop in.
In dit webinar dat we in 2020 vier keer hielden waren
Karan Gokoel, geestelijk verzorger en regiocoördinator
en Rob van der Horst (zie elders in dit jaarverslag) de
inleiders.

Slachtoffers en Redders
In de webinars voor geestelijk verzorgers besteden
we ook aandacht aan communicatieve vaardigheden.
Een van de onderdelen daarin is de zogenaamde
‘dramadriehoek’ een patroon van communicatie
waarin drie verschillende rollen voorkomen: die van
aanklager, die van slachtoffer en die van redder. Het is
een patroon: de een begint bijvoorbeeld met een
klacht over de omstandigheden waarin hij vastzit.
Alles is slecht: het eten, de andere gevangenen, de
bewakers: de rol van aanklager. De bezoeker komt
dan soms in de verleiding om de gevangene te gaan
‘redden’ met allerlei goedbedoelde adviezen: de rol
van redder. De gevangene reageert afwijzend en zegt
dat dat niet kan, dat dat niet helpt. De bezoeker houdt
vol, dringt en verliest uiteindelijk zijn geduld. ‘Jij bent
ook niet te helpen!’ Op dat moment is de bezoeker zelf
aanklager geworden en de gevangene slachtoffer. En
hoe kom je daar dan weer uit?
Dit patroon is in de literatuur beschreven in de
Transactionele Analyse. In het webinar dat we
daarover aanboden, gingen we op een aantal
belangrijke elementen in deze communicatietheorie
en oefenden in rollenspelen met het herkennen van
bepaalde patronen en manieren om daar weer uit te
komen. En zelfs dat bleek digitaal te lukken.
De inleider in dit webinar was Johan Klein Wolterink,
als coach en adviseur werkzaam in de
gehandicaptenzorg en opgeleid in de Transactionele
Analyse.
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PCR en pindakaas
Voor de reis naar Asuncion in Paraguay,
waar ik drie gedetineerde mannen ging
bezoeken, moesten er deze keer eerst
een paar hobbels genomen worden.
Zoals een PCR-test (coronatest) en
allerlei formulieren invullen, voordat ik op
het vliegtuig kon. In Asuncion was ik in
het hotel half in afzondering, ontbijt werd
naar de kamer gebracht dus er was
geen contact met andere gasten.

/

Fineke Janssen
woont en werkt in Bolivia
en bezoekt Nederlandse
gedetineerden in
verschillende landen,
waaronder Paraguay

V
 eel gevangenissen in Zuid- en Midden
Amerika zijn gevaarlijk: georganiseerde
bendes schuwen niet om geweld te gebruiken
tegen medegevangenen. Er wordt veel naar
binnengesmokkeld, ook wapens en drugs.
Bezoeken van vrijwilligers van Epafras waren
lange tijd niet mogelijk, familiebezoek soms
wel. Dus schoof Fineke aan in de rij van
familiebezoekers om een Nederlandse
gevangene te kunnen bezoeken.

Aangekomen bij de gevangenis zag ik alleen dames:
vrouwen, vriendinnen, prostituees. Ze mochten op
beperkt bezoek en ja, dan leer je bidden. Het is maar
goed dat God weet wanneer de gedetineerden
bezoek nodig hebben. Een van hen had de weken
geteld tot dit bezoek. En dat niet alleen om de flinke
tas met blijken van zorg en pindakaas!
Ik mocht in eerste instantie niet naar binnen, maar
nadat een hogere politieagent mijn paspoort zag en
mijn verhaal hoorde mocht ik toch door. Na de
veiligheidscontroles werd ik naar de afdeling geloodst
waar een van de Nederlandse mannen een cel deelt
en ik de eerste ontmoeting had. We zaten binnen, met
de deur open en hadden een goed gesprek. Op een
gegeven moment liep de celgenoot naar binnen en
greep onder een matras een machete vandaan.
Hij stopte die in zijn mouw en liep weer naar de
binnenplaats. Toen gingen mijn wenkbrauwen wel
omhoog. Mijn gesprekspartner zei lachend: “Ja, hij
gaat naar de open binnenplaats en daar heb je
bescherming nodig!” Daarna vertelde hij over mensen
die in de gevangenis zijn omgekomen en de
hiërarchische orde binnen de muren.
Daarna bracht een begeleider me naar de afdeling
waar een andere Nederlander woont. Deze man zegt
regelmatig: “Fineke, ik bid dat ik hier levend uit mag
komen.” Dat snap ik nu iets beter.
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Afscheid:
De hoop levend houden
E
 pafras organiseerde in de periode voor Kerst twee
online Kerstvieringen. Geestelijk verzorgers hadden
foto’s en muziek uit hun landen opgestuurd en zo
maakten we met hun bijdragen een feestelijke en
ontroerende viering.
In 2020 overleed ook een aantal Nederlandse
gevangenen. De geestelijk verzorgers die hen
gekend hadden noemden hun namen en vertelden
over hun leven: Wiebo, Gerard, Samuel.
O
 ok twee geestelijk verzorgers van Epafras
overleden in 2020: Pater Bert Hagendoorn en
ds. Wout van Laar.

Bert Hagendoorn was Franciscaan en woonde en
werkte in Papoea-Nieuw Guinea. Hij bezocht namens
Epafras gevangenen in Indonesië. In 2019 keerde hij
terug naar zijn broeders in Nederland. Hij overleed in
december 2020 in Heerlen. Wij gedenken dankbaar
deze wijze en geestige broeder.
Wout van Laar was predikant en woonde en werkte
enige jaren in Chili en was lange tijd secretaris van de
Nederlandse Zendingsraad. In Chili en op Jamaica
bezocht hij vanuit Epafras ook een aantal jaren
Nederlandse gevangenen. We gedenken dankbaar
zijn sociale betrokkenheid, zijn zachtmoedigheid en
aandacht voor mensen in de marge.

Onderwijs en onderzoek
In het afgelopen jaar wisten studenten van diverse
onderwijsinstellingen Epafras (digitaal) te vinden. Zij
vroegen om gesprekken en informatie t.b.v. hun
oriëntatie op het werkveld of een onderzoeksproject.
Het ging om studenten van de Hanzehogeschool, het
mboRijnland en het Leidsche Rijn College.
Een studente van de Hogeschool Leiden verwerkte de
resultaten van het lezersonderzoek van de Comeback
in een rapport.
Het archief van Epafras is ondergebracht bij de Vrije
Universiteit in Amsterdam en is, onder voorwaarden,
beschikbaar voor onderzoek. Mogelijke onderzoeken
kunnen worden ingezet door het Historisch
Documentatie Centrum van de VU en het Universitair
Centrum voor Geestelijke Verzorging van de Tilburg
School of Catholic Theology (TST) en de Protestantse
Theologische Universiteit (PTHU).
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Paasgroeten 2020
De Paasgroetenactie van de Protestantse Kerken in
Nederland is een actie waarbij mensen uit de kerken
kaarten schrijven naar gevangenen in Nederland en
het buitenland. De ontwerpen voor de kaarten worden
door gedetineerden in Nederlandse gevangenissen
gemaakt. Epafras stuurt jaarlijks kaarten mee in het
Paasnummer van de Comeback.

worden ontvangen. Het is belangrijk voor hen om een
kaart te ontvangen waardoor ze weten dat zij niet
worden vergeten! We hopen dat zij hierdoor iets
mogen zien van de onvoorwaardelijke blijvende liefde
van Christus en van christenen dichtbij en ver weg.

De pandemie had ook invloed op de Paasgroetenactie.
Gemeenten kwamen maar in kleine aantallen bij
elkaar en konden niet actievoeren zoals in andere
jaren. Toch is het geweldig om te zien hoeveel kaarten
er nog besteld zijn door gemeenten: zij hebben andere
manieren gevonden om deze actie toch door te laten
gaan. Er zijn dan ook vele dozen met geschreven
ansichtkaarten binnengekomen bij de PKN, waaronder
een groot aantal voor Epafras. Vrijwilligers hebben ze
verzameld en afgeleverd bij Epafras.
Doordat er geen contacten mogelijk zijn dit jaar is het
ook moeilijker dan andere jaren om reacties van
gedetineerden te horen en zien. We mogen er echter
van uitgaan dat de kaarten nu of te zijner tijd dankbaar

Water
wordt wijn
Dominee Marius van der Sar deelt jaarlijks de
paasgroeten uit aan gedetineerden. “Iedereen krijgt
een envelop met daarin een of twee paaskaarten. De
enveloppen brengen we bij ieder persoonlijk langs.”
De dominee ziet met eigen ogen dat gedetineerden
echt opleven als ze een kaartje krijgen: “Het
Bijbelverhaal van de bruiloft te Kana, waar Jezus
water verandert in wijn, heeft me altijd al geïnspireerd.
Water als symbool van chaos, wijn als symbool van
vreugde. Ik zag dat gebeuren bij een gedetineerde die
ik bezocht in de week na Pasen. Op het tafeltje in zijn

cel lagen twee paasgroeten en hij was echt ontroerd:
‘Er zijn dus buiten mensen die aan mij denken.’ Het is
even stil, we kijken elkaar aan en ik zie de blijdschap in
Timo’s ogen. ‘Water wordt wijn.’”

/ D s. Marius v.d. Sar

Geestelijk verzorger in tbs-kliniek De Kijvelanden

Kindercadeauprogramma
Stichting Epafras was in nauwe samenwerking
met Gevangenenzorg Nederland betrokken
bij het Kikado-project, het Kindercadeauprogramma. Dit betekende dat kinderen t/m
17 jaar van gevangenen in het buitenland, van
Epafras een verjaardagscadeautje ontvingen.
In 2020 heeft Epafras aan 20 kinderen
verjaardagscadeautjes geschonken.
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Terugkeer
naar Nederland
De pandemie leidde er ook toe dat sommige gevangenissen in het buitenland
groepen gevangenen eerder dan verwacht vrijlieten. Het was al snel bekend dat de
overbevolking in de gevangenissen leidde tot extra besmettingen. Soms werden
mensen voorwaardelijk vrijgelaten en mochten ze niet het land uitreizen. Voor een
aantal Nederlanders, bijvoorbeeld in Brazilië, gaf dat problemen: ze moesten zelf zorgen
voor onderdak en voeding en hadden daar dikwijls geen middelen voor. Omdat ook
het informele circuit waarmee mensen zich soms nog konden redden instortte,
ontstonden er schrijnende situaties. In een aantal gevallen heeft Epafras met diaconale
hulp en gesprekken met geestelijk verzorgers mensen kunnen ondersteunen.
In een aantal andere situaties kon Epafras ook mensen helpen om terug te keren.
Soms dankzij een gratieverzoek, soms omdat de straf er op zat en zij zelf geen middelen
hadden om de terugvlucht te bekostigen.

Gratie voor Juan
Zo was er Juan, een man van 72 met een kwetsbare
gezondheid. Hij zat al tien jaar vast in Peru en had
nog vijf jaar te gaan. Epafras was bezorgd over hem
en deed in samenwerking met de ambassade en
Dutch&Detained een gratieverzoek. Dat werd
toegekend en hij werd vrijgelaten en vond tijdelijk
onderdak in een opvanghuis. Hij was verbaasd en
verward over deze plotselinge vrijheid. Er was weinig
contact met zijn familie meer en er moest opvang in
Nederland gezocht worden. Epafras betaalde de
kosten voor de terugvlucht. Voordat hij op het vliegtuig
zou stappen werd hij getest op corona. Tot ieders
grote schrik testte hij positief. Zou hij dit overleven?
Veertien dagen later kwam het verlossende bericht:
hij was hersteld en mocht reizen. Hij kon terecht in een
gespecialiseerde opvang van het Leger des Heils.
Het gaat goed met hem.
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Beste lezers,
Graag wil ik mijn verhaal met u delen. Ik heb 5 jaar vastgezeten in Peru. Toen ik
vrijkwam heb ik daar 6 á 7 jaar rondgezworven. Een land ver van familie en vrienden.
Wat heb ik toen veel meegemaakt.
Tijdens mijn detentietijd heb ik bezoek gehad van verschillende vrijwilligers van
Epafras. Wat was het fijn om iemand te zien, om weer je eigen taal te kunnen
spreken en vooral een luisterend oor te hebben. Wat een mooie gesprekken waren
het. Die hebben mij goed gedaan en van de drugs afgehouden. De bezoeken waren
twee keer per jaar, maar wat hebben die bezoeken mij als mens aangesproken.
Je wordt niet veroordeeld, er wordt echt naar je geluisterd.
Op de vraag wat stichting Epafras voor mij heeft betekend: dankzij Epafras ben ik
weer terug in Nederland bij mijn familie en vrienden. Ik ben hen zeer dankbaar want
zonder Epafras had ik dat denk ik niet gered. En na vele jaren contact te hebben
gehad, heeft de organisatie mij ook geholpen bij mijn terugkeer naar Nederland.
Ik kan daarom alleen maar opnieuw dankbaar zijn en dank je wel zeggen.
Ik ben goed opgevangen door familie en mevrouw Jarmila van Epafras heeft mij ook
heel goed geholpen met meubels voor in mijn woonruimte en zelfs ook met twee
loopkrukken, zodat ik me nu een beetje kan verplaatsen.
Ik zou nog veel meer kunnen schrijven, maar ik houd het kort.
Daarom wil ik eindigen met:

Henk
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Hulp van Jarmila
Jarmila Thodé is de officemanager van Epafras. In
die rol regelt ze de reizen en bezoeken voor vrijwilligers
en heeft contact met ambassades. Ook is ze het
eerste aanspreekpunt voor gedetineerden en hun
familieleden. Zij is ook degene die in overleg met de
ambassade contact heeft met de (ex)gedetineerden
over een terugvlucht of hulp bij aankomst. Zo was ze
voor Hermien en Henk en eerder ook Marieke (zie
hierna) ook in de periode na terugkeer een steun- en
toeverlaat. Hermien bijvoorbeeld, kwam na twintig
jaar terug uit Zuid-Amerika en had geen idee van een
OV-chipkaart of manieren om onderdak te vinden.
Het contact met haar familie was getroebleerd.
Jarmila regelde contact met de nazorg coördinator,
het straatpastoraat en een maatschappelijk werker.
Ze schreef een fonds aan voor de eerste levensbehoeften. Nu woont Hermien in een tijdelijke opvang.
Henk had wel familie in Nederland. Hij had vastgezeten
in Peru. Hij is licht gehandicapt en loopt moeilijk. Zijn
zus kon hem begeleiden als hij terug was in
Nederland, maar had niet voldoende geld voor de
terugvlucht. Epafras hielp. Henk was blij en dankbaar
om weer terug te zijn en woont nu op een kamer in
een opvanghuis van Humanitas.

In haar vrije tijd is Jarmila mantelzorger voor een
oude dame uit haar kerk. De mevrouw kon niet langer
zelfstandig blijven wonen en verhuisde naar een
verpleeghuis. Zij besloot om de spullen uit haar huis
beschikbaar te stellen voor de ex-gedetineerden
waarover ze hoorde als Jarmila bij haar op bezoek
was. En zo gingen haar meubels en haar krukken naar
Henk en haar koelkast en andere spullen naar Hermien
en haar jas en wat spullen naar Marieke. Jarmila
overlegde steeds met hen over wat ze nodig hadden
en wanneer ze het kon laten brengen. Voor het
vervoer regelde ze een transportbedrijf van een firma
die ook inboedels ophaalde en doorverkocht. Tim van
het transportbedrijf bracht de spullen naar Henk en
zag zijn kamer, waar toen alleen nog een bed en een
stoel stonden.
‘Ik wist niet dat sommige mensen zo moesten leven’
zei hij, toen hij Jarmila weer sprak. ‘Hij mag bij mij
in het magazijn komen uitzoeken wat hij nog verder
nodig heeft’.
Zo zie je maar. Vriendelijkheid is ook besmettelijk.
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Beste lezers,
Sinds 1998 ben ik bekend met stichting Epafras, Ik zat toen in een gevangenis in het
buitenland. Ds. Spoor kwam me toen bezoeken. Hij heeft toen alle papieren voor mij
in orde gemaakt zodat ik vrij kon komen. Ik kreeg toen 32 maanden gevangenisstraf
en kon vrijkomen na 32 maanden. Anderen zaten veel meer straf uit. Daarna ben ik
geholpen door ds. Smelt die me toen die tijd ging bezoeken.
Ik heb heel veel meegemaakt, heb 20 jaar op straat gewoond, ben nog twee keer
gedetineerd geweest in 2006 en 2018 hoewel ik onschuldig was. Ik kreeg steeds de
hulp van Epafras. Wat ben ik Epafras dankbaar. De vrijwilligers van Epafras luisteren
en veroordelen niet. Ze bidden met je en geven je de zegen.
Waarom ik deze brief schrijf is omdat in 2019, toen ik vrij kwam, ik helemaal geen
geld had voor een terugkeer ticket. Maar Epafras heeft dit voor me betaald, en niet
alleen het ticket. En ook om de begeleiding die ik toen kreeg toen ik op de airport
stond. Ik heb dit allemaal te danken aan Epafras.
Ik belde naar het kantoor van Epafras toen ik niet meer wist wat ik moest doen, maar
niets was te veel. We zaten in een lockdown en alles was dicht, ik had geen eten,
niets, maar Epafras wist me te helpen en heeft me er doorheen gedragen. Er werd
gezorgd dat ik wat geld kreeg en wat spullen voor mijn kamer. Ik ben Epafras eeuwig
dankbaar.
God zegene stichting Epafras! En blijf vooral het goede werk doen.
Hermien
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Toekomst voor Marieke
Drie jaar geleden stond ze op Schiphol met een plastic
tas en een kopie van haar paspoort. Na 16 jaar detentie
in een Amerikaanse cel, werd Marieke de Verenigde
staten uitgezet. Teruggestuurd naar Nederland. Een
land dat ze niet kende. Ze was er 35 jaar geleden als
kind met haar moeder vertrokken.

ook de put mee in’. In dat gescharrel in het duister
waren er gelukkig ook lichtpuntjes.
Zo bleek Mariekes vader nog te leven. Dat was een
grote verrassing. Wij speurden hem op en regelden
een ontmoeting. Ze hadden elkaar 35 jaar niet gezien.
De laatste kerst hebben ze samen doorgebracht.

En nu dus weer terug als vrije vrouw. Nou ja…vrij?
Geen huis, geen familie en geen geld. Epafras stond
op Schiphol om haar op te vangen. Pastor Pieter
Visschers van Epafras had haar immers al die jaren
bezocht in The States. Dus hij zorgde samen met
Epafras voor de opvang. Het werd een turbulent
avontuur met veel vallen en opstaan. Vastzitten heeft
zo voordelen, je hebt in ieder geval een verblijfplaats
en te eten. Dat moest nu allemaal voor Marieke
geregeld worden. Eigenlijk moest haar hele leven
opnieuw uitgevonden worden!

Marieke is een sterke vrouw. Ze is niet kerkelijk maar
leeft wel vanuit een sterk geloof. Ze weet dat zelfs uit
het diepste duister weer licht tevoorschijn kan komen.
Ze zit niet vast aan materiële zaken, leeft van een
kleine uitkering en wat geld dat ze verdient met
schoonmaakwerk. Haar hond, de kat en de natuur zijn
haar leven. En de mensen van de ‘hondenuitlaatplek’
natuurlijk. Die kennen haar als ‘the big lady from the
States’. Marieke helpt nu hén met hun persoonlijke
sores.

We zijn nu 3 jaar verder. Al die jaren heeft Epafras haar
begeleid. Onze pastor is niet van haar zijde geweken;
of zoals een Belgische filosoof onlangs zei: ‘Geestelijke
Verzorging helpt je niet alleen uit de put, maar gaat

Ze wil nooit meer terug naar de VS. Nederland heeft
haar veel goeds gebracht zegt ze. En wij? Wij blijven
en kijken dankbaar toe hoe Marieke haar leven
vervolgt. Beschikbaar voor hulp maar steeds meer op
de achtergrond.
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Verdwaald op Haïti

/

Johan Smoorenburg
woont op Haïti en bezoekt
Nederlandse
gedetineerden in de
Dominicaanse Republiek

We konden als geestelijk verzorgers
onze gevangenen niet meer ontmoeten.
Ik bezoek de gedetineerden in de
Dominicaanse Republiek en heb daar
vele vriendschappelijke relaties
ontwikkeld, mensen die naar je uitkijken
voor een bezoek. Het is moeilijk dat dat
nu niet kan. Gelukkig heb ik met een
aantal nog telefonisch contact. We zijn
zelfs bezig om twee mensen vrij te
krijgen. We bidden dat dit gaat lukken,
want zoals in vele gevangenissen in
Zuid- en Midden-Amerika is het leven
er een hel.

Dit jaar zat er voor het eerst in mijn tijd een Nederlandse
vrouw vast op Haïti en kon ik ook daar nuttig zijn. Het
heeft een tijd geduurd voordat haar familie in
Nederland wist waar ze was. Ze zat al bijna een jaar
vast toen ook de ambassade er van hoorde. Er was
geen aanklacht, niets. Op Haïti kun je jaren vastzitten
zonder dat er een rechtszaak of veroordeling is. Sinds
het ministerie van Buitenlandse Zaken Epafras heeft
ingeschakeld, heb ik haar elke maand kunnen
bezoeken en haar tot steun kunnen zijn. Haïti is een
arm land en het is moeilijk om coronamaatregelen te
handhaven. Ik heb natuurlijk in overleg met Epafras en
de dokter wel gekeken hoe het bezoek veilig kon en
mezelf goed ingepakt voor ik op bezoek ging. Ook met
hulp van de advocaten van Dutch&Detained, hebben
we hier een advocaat gevonden en die is met zijn
team hard bezig om haar vrij te krijgen. De rechter
moet binnenkort uitspraak doen en we hopen dat zij
terug kan naar haar kinderen.
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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 2020 werd uitgegeven in samenwerking met Reclassering
Nederland Bureau Buitenland, Dutch & Detained en Lawyers Across Borders.
Met het magazine willen de organisaties voorkomen
dat gedetineerden vervreemden van het thuisland,
hen helpen bij de voorbereiding op terugkeer en hen
geestelijk ondersteunen tijdens gevangenschap.
Comeback betekent voor gedetineerden contact met
Nederland en de Nederlandse taal. In de naam van
het magazine, ‘Comeback’, zit alles wat we met het
tijdschrift willen bereiken. Dat gedetineerden ‘terug’
kunnen keren: sociaal en fysiek.
De nummers uit 2020 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
speciaal bestaat voor Nederlandse gevangenen in
het buitenland. Zo laten we hen weten dat ze niet
vergeten zijn.
Het tijdschrift benadert thema’s vanuit een
sociaalpsychologische, juridische en pastorale
invalshoek. In 2020 waren de vier hoofthema’s
achtereenvolgens:
1
2
3
4

Onderdak. Huisvesting na detentie
In de Ban van corona
Black Lives Matter
Het belang van familie.

Bij het Kerstnummer sturen we voor alle gedetineerden
een Bajesagenda mee, die wordt gemaakt door Ark
Mission. De ds. Van Dijkstichting financiert deze agenda.
Bij het Paasnummer sturen we een paasgroet mee, in
de vorm van een kaart, handgeschreven door mensen
uit de kerken in Nederland. Dit wordt bekostigd door
Kerk in Actie.

Ook waren er interviews met geestelijk verzorgers van
Epafras: Fieke Dijkstra (VS) en Willy Codrington
(Suriname). Saskia Treu (België, Suriname) werkte
mee aan een artikel over racisme.

INTERVIEW

INTERVIEW

God noemt of iets anders. Wij mensen zijn
er om anderen te helpen en mensen zijn allemaal gelijkwaardig.'
'Bescheidenheid is ook het geheim als ik op
bezoek ga. Ik doe bijna niets… Het eerste
wat ik altijd doe is vragen naar iemands
levensverhaal. Wie is zijn vader, wie zijn
moeder. Waar is hij geboren en waar heeft
hij op school gezeten. De achtergrond hiervan: een delict staat niet op zichzelf, het
komt niet uit de lucht vallen. Het zijn veilige
vragen om mee te beginnen. Daarna stap
ik over op zijn leven nu. Het delict zelf doet
er niet toe. Soms vertellen mensen me uit
zichzelf wat ze hebben gedaan, soms niet.
Het maakt niet uit. Het is net als in de advocatuur: iedereen heeft recht op bijstand.
Zo heeft ook iedereen recht op bezoek.
Personen zijn niet hun misdaad! Elke gedetineerde heeft een verhaal. Zijn opvoeding,
zijn thuissituatie en zijn vrienden. Heel vaak
ligt de oorzaak in de eerste twintig jaar van
iemands leven.'

WILLY CODRINGTON – GEESTELIJK VERZORGER IN SURINAME

‘ALLES BEGINT BIJ IEMANDS
LEVENSVERHAAL’
Wil Codringtons leven leest als een spannend verhaal over emigratie en remigratie. Geboren in Suriname, gaan werken in Nederland, op latere leeftijd terug
naar Suriname. Daar bezoekt ze gedetineerden. Eerst voor de reclassering, na
een studie theologie als geestelijk verzorger namens Epafras. ‘Het bezoek is
hard nodig. Ik hoop dat nog veel meer mensen het gaan doen.’

H

aar kinderen en kleinkinderen
wonen in Nederland. Eigenlijk zou
Wil Codrington (68) al in maart op
bezoek zijn geweest. Maar haar tweeling
en drie kleinkinderen moeten nog even
wachten. 'Ik had een ticket voor 23 maart.
Toen kwam corona, dat ook in Suriname
behoorlijk toesloeg. We hebben slechts
ruim een half miljoen inwoners, intussen
zijn er 109 corona-doden. In maart ging
het land dicht. Nog steeds is het lastig om
van en naar Suriname te vliegen.'
Corona heeft in Suriname impact op ongeveer alles. 'We hebben bijvoorbeeld

10

TEKST & FOTO’S:

Marjolein van Rotterdam

een avondklok. ’s Avonds is er niemand op
straat. Dat is raar hoor. Wij hebben niet zoals
in Nederland overal discussie over. Iedereen ziet de noodzaak van de maatregelen,
en houdt zich eraan. Ook de gevangenissen
zijn nog potdicht. Er waren coronagevallen.
Sommige gedetineerden moesten in quarantaine. Daarom is op bezoek gaan al sinds
maart onmogelijk. Voor de familie, maar dus
ook voor mij. Het enige wat ik kan doen is
bellen met de afdelingshoofden. Daar heb ik
de nummers van. Ik vraag hoe het gaat met
de jongens, en vraag wat ze nodig hebben.
Als het kan, zorg ik daar dan voor. Dingen

afgeven mag wél. Medicijnen, soms kleding.
Sommigen vragen om een bijbel. Anderen
om de Comeback.'
JIJ VELT HET OORDEEL NIET
Er zijn drie gevangenissen in Suriname.
Twee grote bij Paramaribo en een kleinere
bij Nickerie, aan de westgrens. Daarnaast
hebben ook alle politiebureaus cellen. Wil
bezoekt de gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit. Surinamers krijgen
nu geen bezoek van de reclassering of van
Epafras. 'Dat zou ik wel willen, maar het is
een politieke kwestie en ook een geldkwestie. Totaal zijn er ongeveer 50 gedetineerden
met de Nederlandse nationaliteit. Ook mensen die in Frans Guyana vastzitten horen
erbij, bijna de helft zit daar. De situatie in
het buurland van Suriname is slechter dan
in Suriname zelf. Mensen hebben vaak niet
eens een bed. Het is er onhygiënisch. Boven-

dien is het Frans, dus spreekt men Frans.'
'Toen ik net terug was in Suriname werkte
ik op een christelijke school als personeelsmanager. Op mijn 60ste moest ik met
pensioen. Ik zag het als een kans, en ben
theologie gaan studeren.
Op school had ik gezien hoe de samenwerking tussen kerk en school onderdeel
was van de geestelijke verzorging. Ook in

SURINAAMSE MOEDERS
Suriname is een Latijns-Amerikaans, Caribisch land. Moeders zijn daar superbelangrijk. ‘Surinaamse moeders zijn kloeken. Als
een kip waken ze over hun kuikens. Toen
ik na veertig jaar terugkwam, was het land
veranderd. Maar dat was nog precies hetzelfde. Je moeder zorgt altijd voor je. Als
je moeder niet meer kan zorgen, verzorg je
haar. Ook daarom ben ik teruggegaan, net
als een broer en een zus. Met zijn drieën
verzorgen we nu mijn moeder, die intussen
84 jaar is.'
Ook in de gevangenissen merk je ook hoe
belangrijk moeders zijn. 'Een gevangenisstraf verandert niets aan de band tussen
moeder en kind, vooral moeder en zoon.

‘Suriname is een Caribisch land.
Moeders zijn hier heilig’
de kerk had ik gezien wat geestelijke verzorging kon doen. Zodoende besloot ik me
hierin te specialiseren. Omdat ik al actief
was als vrijwillig bezoeker aan gedetineerden voor de reclassering, kende ik het
werk in gevangenissen. In 2018 maakte ik
de overstap als vrijwilliger naar Eprafas. Ik
ben zeer christelijk opgevoed. Vooral in de
zin van nederigheid. Jij velt het oordeel niet,
dat laat je aan de hogere macht, of je die nu

Als hun moeder kan, komt ze op bezoek.
Ook een bezoek aan de gevangenis van
Frans Guyana is ze niet te veel. Het is belangrijk voor de gedetineerden, net als elk
ander bezoek. Gedetineerden zijn ook heel
blij met het bezoek van vrijwilligers. Iedereen bezoek ik twee keer per kwartaal.'
'Last but not least: het werk is heel mooi
om te doen! Je leert niet snel te oordelen.
Ik ontdekte dat een moordenaar – een van
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de eerste gevangenen die ik bezocht -,
er helemaal niet uitzag zoals ik me een
moordenaar had voorgesteld. Hij zag
eruit als iemand die welvarend was
geweest en niet als een arme sloeber,
zoals ik zou hebben verwacht. Zo stel
je je vooroordelen bij. Maar het mooiste is dat je van iemand blij maken zelf
ook heel blij wordt. Ik durf het gerust te
stellen: gedetineerden bezoeken maakt
gelukkig. Ik hoop dat er nog veel meer
mensen dit werk gaan doen.' ■

WILLY CODRINGTON
1953 Geboren in Paramaribo
1971 Geselecteerd door de

Zusters Diaconessen om een
verpleegkunde opleiding te doen
in Nederland, vanwege het personeelstekort.
1974 Verhuisd naar Amsterdam
om de kaderopleiding management voor verpleegkundigen te
doen.
1979 Moeder geworden van een
zoon en een dochter.
TOT 1998 Stafverpleegkundige
TOT 2010 Politiek bestuurder in
Amsterdam voor GroenLinks, o.a.
als wethouder
2010 Terug naar Suriname.
TOT 2013 HR-manager bij een
Christelijke onderwijsinstelling.
2013 Studie theologie; vrijwilliger
Reclassering Nederland.
2018 Geestelijk verzorger voor
Epafras.

Krijg je nooit bezoek van een geestelijk
verzorger maar zou je dat wel willen?
Schrijf Epafras. Bijna overal ter wereld
staan vrijwilligers klaar.
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‘Het eerste wat ik altijd doe is vragen naar iemands
levensverhaal. Wie is zijn vader, wie zijn moeder.
Waar is hij geboren en waar heeft hij op school
gezeten. De achtergrond hiervan: een delict staat
niet op zichzelf, het komt niet uit de lucht vallen. Het
zijn veilige vragen om mee te beginnen. Daarna stap
ik over op zijn leven nu. Het delict zelf doet er niet toe.
Soms vertellen mensen me uit zichzelf wat ze hebben
gedaan, soms niet. Het maakt niet uit. Het is net als
in de advocatuur: iedereen heeft recht op bijstand.
Zo heeft ook iedereen recht op bezoek. Personen zijn
niet hun misdaad! Elke gedetineerde heeft een
verhaal. Zijn opvoeding, zijn thuissituatie en zijn
vrienden. Heel vaak ligt de oorzaak in de eerste
twintig jaar van iemands leven.’
Fragment uit Comeback nummer 4 in 2020.
Willy Codrington (68) is sinds 2018 geestelijk verzorger
voor Epafras in Suriname.
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In elke Comeback is ook aandacht voor het
thema ‘geloof’. In 2020 werden de bijdragen
verzorgd door ds. Niek van Exel (Epafras), Hetty
Groeneveld (rabbijn en justitiepastor), Samuel
Lee (Theoloog des vaderlands 2020) en ds. Folly
Hemrica (oud-bajesdominee en straatpastor).

Lezersonderzoek
In de Comeback van december 2019 is een vragenlijst
bijgesloten. De respondenten bleken het blad zeer te
waarderen. Gemiddeld krijgt Comeback een 8,5. Een
groot compliment! Belangrijker vinden we de
opmerkingen over wat Comeback betekent voor veel
van de gedetineerden. Zij vertellen vaak dat ze
dankbaar zijn dat Comeback er is. Er wordt veel steun,
kracht en moed aan ontleend. Van sommige lezers
die de enquête invulden begrepen we dat zij het blad
niet altijd krijgen. Uiteraard proberen we er alles aan
te doen dat te veranderen.

D
 e lezers geven Comeback gemiddeld het cijfer 8,5.
Het cijfer dat het meeste gegeven werd, is een 8.
C
 omeback wordt goed gelezen. 78 procent van de
respondenten geeft aan het blad altijd te lezen.
66 procent leest het blad zelfs van A tot Z.
D
 e onderwerpen die de respondenten het
belangrijkst vinden zijn binnenlands nieuws,
juridische zaken, leven in de gevangenis, en
terugkeer naar Nederland. Het lijkt erop dat lezers
van Comeback vooral graag dingen lezen die
direct nut hebben.
U
 it de stellingen die we de lezers voorlegden blijkt
dat Comeback helpt bij het voorbereiden op de
terugkeer (76 procent zegt ja), het op de hoogte zijn
van juridische zaken (81 procent), en het kunnen
omgaan met de omstandigheden.

Louise Schwidder, studente van de Hogeschool
Leiden, voerde het onderzoek uit. De vier opvallendste
uitkomsten van het onderzoek volgens haar:

Naar buiten
De contacten met de wereld buiten de gevangenissen, waren net als de meeste
andere contacten in 2020 vooral digitaal. In de korte periode tussen de lockdowns in,
kon af en toe nog een presentatie of een voordracht worden gehouden, bij een Rotary
of kerk, maar de meeste uitwisseling was toch virtueel. We maakten gebruik van
sociale media, hadden contact met studenten, met collega-instellingen, fondsen,
subsidieverstrekkers. Voor onze relaties en donateurs maakten we nieuwsbrieven.
Sociale media en de website waren ook in 2020 weer
een belangrijk kanaal om geinteresseerden te
bereiken en te betrekken bij het werk van Epafras. Via
persoonlijke verhalen maakten we het werk van
Epafras inzichtelijk en gaven we de mensen waar het
om gaat een gezicht.
					

Aantal Facebook vrienden
Aantal gebruikers epafras.nl
Aantal bezoeken epafras.nl
Aantal bekeken pagina’s
Bron: Google Stats, Global Village Media

6.000
9.991
12.022
40.442
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‘De zin van het leven
is dat anderen
het met je willen delen’
Het jaar 2020 liet zich van een navrante kant kennen: een jaar vol onzekerheden, twijfels,
verdriet en teleurstelling door een ongrijpbaar virus dat de wereld confronteerde met
de kwetsbaarheid en fragiliteit van mensenlevens. De impact hiervan werd ook
duidelijk in de toch al beperkende omstandigheden van de mini-maatschappijen die
gevangenissen vormen. Epafras ontving in dit jaar 980 brieven van gedetineerden
waarvan een deel in het kader van het correspondentieproject tussen gevangenen
onderling of tussen een gedetineerde en een vrijwilliger.

Brieven met talloze corona-gerelateerde vragen
tijdens detentie maar ook vragen over de
gezondheidstoestand in Nederland waar geliefden
wonen, vragen over hoe het vol en uit te houden in de
vele beperkingen vanwege het virus. Onder deze
vragen schemert de onzekerheid door: op zoek naar
houvast en een handreiking. Verborgen vragen,
schakels die verbinding zoeken naar de betekenis van
het leven onder deze bedreigende omstandigheden.
Vragen naar duidelijkheid en informatie: waar ben ik
aan toe, welke invloed heeft dit op mijn detentie,
wanneer mag ik weer bezoek ontvangen of telefoneren.
Gedetineerden zagen de dagelijkse routines die hun
leven vormgeven doorbroken worden: werk, sport,
gezamenlijke maaltijden en ontspanning werden op
slot gezet. Soms werd zonder duidelijke informatie het
regiem gewijzigd in 24/7 op cel. Men moest het nu
dag-in dag-uit zien uit te houden in een beperkte
ruimte, wat soms leidde tot irritaties en oplopende
spanningen met celgenoten.
Het gevangenisbeleid inzake corona was heel divers in
de verschillende landen: in de ene gevangenis draagt
men wel beschermende kleding en mondmaskers, in
de andere in het geheel niet. Duidelijkheid over het
hoe en waarom van de beperkende regels ontbreekt

in veel gevallen en zorgt voor onrust onder de
gedetineerden. Sommigen van hen werden zonder
toelichting geïsoleerd gedurende vele weken. Waarom?
Wie is er besmet? Anderen waren bang dat ze zelf
besmet waren omdat zij verschijnselen hadden die
daarop wezen, maar artsen geven geen helderheid of
uitsluitsel. Eenzaamheid ligt op de loer omdat de
contacten met thuis zijn teruggebracht tot een
minimum. Gedetineerden maken zich zorgen over hun
familie en vrienden: wanneer je geen bezigheden of
afleiding meer hebt en op jezelf bent teruggeworpen
kunnen sombere gedachten de overhand krijgen.
Een brief kan dan verschil maken en je doen opveren. Je
weet het weer: er zijn mensen die notie van me nemen.
‘Een bedankbrief van mij omdat het fijn is post te
krijgen. Het geeft me het gevoel niet vergeten te
worden en er straks helemaal alleen voor te staan
als ik uit de gevangenis kom’.
‘Hé, beste vriend, al meer dan zes jaren kan ik
uithuilen op jouw schouder’.
‘Bedankt voor alles: de aandacht, de bemoedigende
woorden en goede adviezen’.
‘Ik krijg de lach niet meer van mijn gezicht wanneer
ik een brief van Epafras krijg’.
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‘Toen ik in de Comeback mijn inzending zag staan
kon mijn dag niet meer stuk. Het is een bevestiging
van mijn bestaan, een beloning van de kansen die
ik krijg’.
‘Het komt goed, God zorgt. Hij houdt van mij en
alles op zijn tijd. Ik ben zo blij met een brief van jullie
omdat ik dan weet dat er aan me gedacht wordt’.
‘Ik waardeer je werk en inzet ten zeerste waarvan
acte!’
‘Bedankt voor je antwoord. Ik ben altijd zo blij én
verdrietig als ik jullie post krijg. Zo’n brief is als een
warme deken in deze nare koude gevangenis’.
‘Ook dit jaar weer genoten van de Comebacks en ik
vind het super met jullie te kunnen corresponderen’.
‘Het ontvangen en lezen van een brief voelt als
quality-time’.
‘Ik wil je bedanken voor alle brieven de afgelopen
tijd. Ze hebben me geholpen in de tijd dat ik vast
zat’.
‘Wanneer je geluk voor jezelf zoekt zul je het niet
vinden. Wanneer je geluk voor een ander zoekt zul
je het in jezelf vinden’
Deze citaten uit brieven van gedetineerden laten zien
dat mensen opleven van oprechte aandacht: ik ben
de moeite waard om gezien en gekend te worden.
De zin van het leven is immers dat anderen het met je
willen delen...
Elke brief, bijna altijd met de hand geschreven, is een
soort van ‘cri de coeur’. Onder een ogenschijnlijke

zakelijke vraag kan een wereld schuilgaan van
teleurstelling, gemis, schuld en verlies. Het is dan van
belang om deze emoties te herkennen en te
benoemen. Een gedetineerde weet dat zijn brief
serieus is genomen en dat er mensen zijn die belang
in hem stellen en met hem meeleven. Zo ontstaan er
vaak langdurige waardevolle contacten die
gebaseerd zijn op vertrouwen en respect. Wanneer
gedetineerden er om vragen stuurt Epafras
woordenboeken en agenda’s, evenals vele Bijbels en
Korans. Ook tijdschriften en leesboeken worden
regelmatig aangevraagd. En mensen in Nederland
sturen daarvan pakketjes op die we dan weer
doorsturen naar gevangenissen.
Op verzoek van briefschrijvers nemen we ook contact
op met de familie in Nederland. Zo’n telefoongesprek
kan voor hen heel geruststellend zijn – zeker in deze
contactloze tijden.
Rond Kerst en Nieuwjaar wordt het gemis van familie
en vrienden door Nederlandse gedetineerden in
verre buitenlanden pijnlijk voelbaar. Het
correspondentieproject van Epafras maakt het
mogelijk om namens deze gedetineerden een
kerstgroet aan familie en vrienden te sturen, een
geste die zeer wordt gewaardeerd.

/ R ob van der Horst

W
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Uit het bestuur
Het bestuur van de stichting Epafras vergaderde in 2020 vijf maal, waarvan vier keer
online. In 2019 had het bestuur een nieuwe werkwijze afgesproken, o.a. met een nieuw
directiestatuut en het afschaffen van het onderscheid tussen dagelijks en algemeen
bestuur. Dit is statutair vastgelegd en werd effectief in 2020. Het leidde tot een goede
en doelmatige verhouding tussen bestuur en bureau.

De belangrijkste inzet van het bestuur was gericht op
de continuïteit van het werk van Epafras. Dat ging
enerzijds om zorg voor het contact met gedetineerden
en vrijwilligers, nu het werk op vrijwel alle plaatsen in
de wereld bemoeilijkt werd. Anderzijds was er de zorg
om de continuïteit van de organisatie in het licht van
de financiële middelen van Epafras. Daarnaast
besteedde het bestuur aandacht aan professionele
toerusting van de eigen vrijwilligers en verdere
ontwikkeling van het eigen netwerk. Beiden zijn van
groot belang voor het bijzondere karakter van het
werk van Epafras: geestelijke verzorging voor
Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Het bestuur is dankbaar voor de inzet en betrokkenheid
van vrijwilligers en medewerkers.
De aanvankelijke begroting van 2020 eindigde met
een tekort. Door de coronacrisis konden veel geplande
activiteiten geen doorgang vinden, waardoor de
kosten lager bleven dan verwacht. In overleg met de
subsidiegevers zijn hieruit reserveringen aangelegd
voor de komende periode.
Ook dit jaar financierde het Ministerie van Justitie en
Veiligheid de directiekosten, naast een deel van de
overheadkosten. Het magazine “Comeback”, dat
4x per jaar verschijnt en toegestuurd wordt naar alle
Nederlandse gedetineerden in het buitenland, werd
opnieuw gefinancierd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Ook stelde zij subsidie beschikbaar
voor de kosten die gemaakt zijn in verband met
communicatie, de website en de wetenschappelijke
toerusting van de geestelijke verzorgers.

Het bestuur dankt kerken, fondsen en ministeries voor
de samenwerking in dit ongewone jaar om het werk
mogelijk te maken en ook in moeilijke omstandigheden
‘op afstand nabij’ te kunnen zijn. De steun van kerken
en fondsen is ook in de komende periode onontbeerlijk
en vraagt aandacht van het geheel van de organisatie.
Stichting Epafras is een ANBI-instelling, wat inhoudt
dat het doel en de feitelijke werkzaamheden voor 90%
of meer een algemeen belang dienen. De stichting
moet voldoen aan eisen op o.a. het gebied van eigen
vermogen, ook al is dat weliswaar beperkt, de
bestuursvorm en de kosten die gemaakt worden voor
fondsenwerving.

Het werk van Epafras werd mede mogelijk gemaakt
dankzij:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Kerken en diaconieën
Projecten in Nederland
Kerk in Actie
Verschillende stichtingen
Diverse fondsen
Haëlla stichting
Ds. J. van Dijk Stichting
Stichting Zonneweelde
Stichting Pharus
Stichting Rotterdam

W
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Vrijwilligers en
betaalde krachten
in 2020

Getallen spreken
hun eigen taal

Aantal vrijwillige bestuursleden

6

Aantal betaalde krachten kantoor

2

Aantal vrijwilligers pastoraat

2020

2019

Reizen gemaakt

48

183

Gedetineerden bezocht

127

800

Landen

28

60

475

435

Geestelijke verzorgers vrijwillig

88

90

Geestelijke verzorgers betaald

1

1

Brieven van gevangenen

980

975

Contact relaties van gevangenen

950

940

75

-

2020

2019

Verstuurde pakketten

Contact gedetineerden en vrijwilligers tijdens

corona lockdown via brief e/o videocall

Staat van baten en
lasten over 2020

88

Baten
Subsidies

€ 415.800

€ 471. 1 1 8

€ 83.082

€ 124.045

Baten

€ 498.882

€ 595. 1 63

Bruto expoloitatieresultaat

€ 498.882

€ 595. 1 63

2020

2019

€ 66.557

€ 284.039

Giften en baten uit fondsenwerving

Lasten
Kosten Geestelijke verzorging
Kosten Comeback

€ 86. 6 0 1

€ 90.945

Personeelskosten

€ 191.780

€ 205. 1 7 8

Afschrijvingskosten

€ 2.295

€ 1.579

Huisvestingskosten

€ 35.909

€ 42.452

Organisatiekosten

€ 44. 2 1 6

€ 66. 1 30

€ 427.358

€ 690.322

€ 71.524

- € 95. 1 59

Rentelasten en soortgelijke kosten

- € 415

- € 837

Som der financiële baten en lasten

- € 415

- € 837

Resultaat

€ 71. 1 09

- € 95.996

Resultaat

2020

2019

€ 30.000

-

Beheerlasten
Exploitatieresultaat

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve Niet Zorglanden
Overige reserve

€ 3.946

- € 95.996

Bestemmingsreserve Zorglanden

€ 31.835

-

Bestemmingsfonds Comeback

€ 5.328

-

€ 71.109

- € 95.996
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Penpalpastoraat
Ruim vier jaar bezoek ik als geestelijk
verzorger voor Epafras Nederlandse
gedetineerden in het westen van de
Verenigde Staten en Texas. De
gevangenissen liggen ver van elkaar en
iedereen die ik bezoek zit als Nederlander
alleen. De meesten hebben geen familie
dichtbij; ze zijn erg alleen en voelen zich
ver verwijderd van de buitenwereld,
een eenzaam leven.

/

Fieke Dijkstra
bezoekt Nederlandse
gedetineerden in het
westen van de Verenigde
Staten en Texas

Al gauw was het duidelijk dat er behoefte was aan
schrijven tussen mijn bezoeken door. Bedankkaartjes
voor een bezoek, brieven met hun gedachten over en
reflecties op een gesprek, of gewoon een babbeltje
over het dagelijks leven in de gevangenis, van alles
kwam er in mijn brievenbus terecht. Elke kaart of brief
bewaar ik zorgvuldig als kostbare getuigenissen van
eenzaamheid en behoefte aan contact en connectie.
Plotseling, in het voorjaar van 2020, stond de wereld
stil. De corona-crisis sloeg meedogenloos toe in de
overbevolkte gevangenissen, die meteen potdicht
gingen. Bezoek was niet meer toegestaan… Maar de
brieven bleven komen, steeds vaker en steeds langer.
Ook de ‘ik ben niet zo’n schrijver’-gedetineerden
kwamen met hun uitgebreide verhalen. Eerst was er
duidelijk paniek en enorme angst om besmet te
worden. Ook werd er geschreven over alle onrust en
onzekerheid vanwege het gebrek aan een doelgericht
veiligheidsbeleid. Door de quarantaine werd de
verveling en monotonie extra zwaar.
Zoals gewoonlijk reageerde ik op elke brief en
langzamerhand werd schrijven over de corona-situatie
vervangen door schrijven over persoonlijke gedachten
en gevoelens, open en eerlijk, zoals in een pastoraal
gesprek. Deze lange ontboezemingen vroegen om
uitgebreide, pastorale feedback van mij. Mijn
penpalpastoraat groeide en bloeide; en bloeit nog
steeds. Praten op papier in een pandemie geeft
ruimte voor contact en connectie tijdens deze crisis,
ook zonder persoonlijk bezoek.
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