
Verslag contactmiddag 
gehouden op 18 januari 2023 in de Regenboogzaal van de Nieuwe Kerk 

 

Deze middag staat in het teken van “Gevangenenzorg Nederland - Stem uit de 
samenleving” met als spreker: Dhr. Jouk Huisman uit Rouveen 

 

De powerpoint presentatie begint met wat zegt de Bijbel in Matth. 25:36, Jesaja 
42:7, Hebr. 13:3 

 
Jouk wil ons wat dichter bij de gevangenenzorg brengen. Er zijn landelijk veel 

vrijwilligers betrokken bij deze zorg. Wij geloven in herstel. Denk ook aan de 
gevangenen buiten de gevangenis. 

Hij prijst het boek aan wat geschreven is door Wilfred Kroon, schrijver, 
evangelist in de gevangenis. 

Hoeveel mensen zitten nu in de gevangenis? 33 540 en dit zijn voornamelijk 
jongeren. Er komen heel veel mensen ook weer vrij. Die moeten begeleid 

worden. Zij komen weer terug in de maatschappij. Gevangenenzorg werkt ook 
hieraan mee. 

 
We krijgen een kijkje in de gevangenis. Gevangenen zijn altijd bezig met 

ontsnappen. Er is dus ook heel veel bewaking. Heel veel deuren die op slot 

gaan. Wij kijken in Het Blok, Krimpen aan de IJssel. De cel is eenvoudig. 's 
Morgens worden ze gewekt, er is een luchtplaats en het plafond is van gaas. We 

zien een isoleercel met luchtkooi. Daar kunnen ze terecht komen als ze heel 
heftig en agressief reageren om zo tot bedaren te komen. 

Er wordt ook werk aangeboden en sport. Dat werkt 
mee aan een positieve houding en ontspanning. 

Vrijwilligers gaan eens in de 14 dagen op bezoek. 
Zij vragen nooit wat iemand heeft gedaan..Meestal 

vertellen ze zelf wat ze gedaan hebben. De 
doorsnee gevangene is los van zijn / haar relaties. 

Alleen hebben ze soms nog contact met hun vader 
en moeder. Er is veel eenzaamheid in de 

gevangenis. 
 

Gevangenenzorg heeft posters opgehangen, met 

de vraag wilt u iemand om een gesprek mee te 
voeren? 650 vrijwilligers zijn beschikbaar om 

hieraan mee te doen. 
Gevangenenzorg biedt ook een cursus aan S.O.S. over herstelrecht, blik op 

jezelf, verantwoordelijkheid, ontmoeting, vergeving, spreken over schuld, 
slachtoffer confrontatie, wat heb ik aangericht. 

 
De stelling “Eens een dief altijd een dief”, is natuurlijk niet altijd waar. 



“Een gevangenis is net een hotel”. Dat is 

natuurlijk ook niet terecht. Jouw mens-zijn 
en vrijheid wordt afgepakt. 

Een ex-gevangene is welkom in de kerk. 
Iedereen heeft het recht opnieuw te 

beginnen. 
Als je buurman uit de gevangenis komt, 

zoek je dan contact met hem? Dat is een 
gewetensvraag voor ons. Gevangenenzorg 

vrijwilligers die gevangenen en ex-
gevangenen begeleiden hebben het zelf 

soms meegemaakt. 
Er is ook lotgenotencontact. Sommigen zijn tot geloof gekomen, vergeving is 

ook heel belangrijk, geloof in herstel. Gevangenenzorg Nederland vraagt ons 
om gebed en een donatie. 

 

De collecte van Lief en Leed hebben wij deze middag bestemd voor dit doel. 
De opbrengst was € 90.00. 

 
Bertha Feijth 

 
 


