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Greet: „Waarom moeten ze in mijn huis de boel overhoop halen?”

Dit bulletin is een uitgave van Gevangenen zorg Nederland 
en verschijnt vier keer per jaar.

Het zijn van een organisatie voor verzoe ning en herstel voor 
de gevangene en zijn relaties. Dat is de visie van Gevange
nen zorg Neder land. Grond slag hiervoor is de over tuiging 
dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus 
zich ook uitstrekt naar de mede mens in de gevangenis 
(Matth. 25:36).
De missie van Gevangenen zorg Nederland is christelijke 
gemeenten en haar leden te motiveren om te zien naar 
gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, 
trainen en begeleiden.
De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om 
gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens het 
verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van reïnte
gratie in hun familie, leefomgeving en arbeids situatie. 
Vervolgens om gevangenen en hun familie te helpen om 
nieuwe wegen te vinden voor zingeving en levensstijl 
teneinde recidive te voorkomen. Hiertoe ontwikkelt 
Gevangenenzorg Nederland (diaconale) projecten die door 
een landelijk netwerk van vrij willigers worden uitge voerd. 
Stichting Gevangenenzorg Nederland is als zelfstandige 
organisatie verbonden met Prison Fellowship International 
dat in 113 landen actief is. Het internationale logo is 
gebaseerd op het ‘geknakte riet’ uit Jesaja 42:3.

Gevangenenzorg Nederland wordt gedragen door giften en 
donaties. Gevangenenzorg Nederland heeft het keurmerk 
van een Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Inbraak!
Als Greet en haar man Cor op 13 december ’s avonds 
thuiskomen, weten ze niet wat ze aantreffen. Greet ziet 
de gordijnen van het keukenraam wapperen en denkt: 
„Waarom is onze dochter door het raam naar binnen 
gekomen, had ze soms de sleutel vergeten?” Maar direct 
daarna beseft Greet dat er ingebroken is. „Ik riep hard om 
mijn man die op dat moment nog bij de voordeur stond. 
Wat er dan door je heen gaat is met geen pen te 
beschrijven. In al de jaren van ons huwelijk hebben wij 
nog nooit een inbraak meegemaakt. Voor ons gevoel zou 
ons dat niet overkomen. En dan dit….” Greet pauzeert 
even. „Je bent boos, kapot, en een gevoel van angst 
overheerst je vanaf dat moment”, vervolgt Greet. „Waarom 
moeten ze in mijn huis de boel overhoop halen? Alles is 
over de grond gesmeten en in handen van een onbekende 
geweest. Sieraden, ook met veel gevoelswaarde, zijn 
weggenomen; ik kon wel gillen!”

Gewetenloos?
Greet vraagt zich af wat inbrekers beweegt om dit mensen 
aan te doen. Denken ze er niet aan wat ze iemand aan
doen? Kan het zijn dat zo iemand zonder geweten is en 

maar doorgaat met z’n ongure werk? „In de kamer van 
Cor lagen nota bene her en der pakjes en brieven om 
weggebracht te worden naar kinderen van gevangenen. 
We waren druk bezig met het kindercadeauprogramma 
van Gevangenenzorg Nederland. Al die spullen moeten ze 
gezien hebben”, aldus Greet. „En dan de oude Statenbijbel 
die òp een kastje lag. Die is in de lade gelegd! Het heeft 
hem vast onrustig gemaakt. Ik heb er veel over nagedacht. 
Van Cor, die als vrijwilliger voor Gevangenen zorg Neder
land mensen in de gevangenis opzoekt en probeert te 
helpen, had ik weleens verhalen gehoord dat er vaak een 
hele geschiedenis achter zit, voordat iemand een delict 
pleegt. Cor verwerkte het allemaal wat nuchterder dan ik. 
Maar toch had hij ook gemengde gevoelens”, zegt Greet.

Persoon
Cor en Greet hebben veel over de inbraak gesproken. 
„Onze vragen en frustratie hebben we in gebed bij de 
Heere God gebracht. Langzamerhand werden we 
vergevingsgezind”, vertelt Greet. „Ik ben de inbreker gaan 
zien als een persóón. Ik geloof dat het onze taak is om 
daders te helpen, hen lief te hebben en voor hen te 
bidden. Dat is wat God van ons vraagt. Ik geloof in herstel. 

Criminaliteit trekt vaak diepe sporen. 

Slachtoffers voelen zich overvallen. Waarom ik? 

Weten ze wel wat ze ons aangedaan hebben? 

Ik slaap niet lekker meer! Ik heb het vertrouwen 

in mensen verloren! Hij loopt alweer vrij rond, 

maar ik heb levenslang! Zomaar een paar 

reacties waarin veel slachtoffers zich herkennen. 

En de daders? Gewetenloze schurken? 

Slachtoffers hebben daders wat te vertellen. 

Daarover gaat de S.O.S.-cursus: Spreken over 

Schuld, een programma van Gevangenenzorg 

Nederland. In dit artikel ervaringen, motie ven 

èn emoties van drie slachtoffers en een dader.



geloof in herstel

Joost: „Als iemand sorry zegt, kun je het 
afsluiten en loslaten”.

Maaike: „...bewust maken van hun daden”.

Daarom heb ik mezelf uiteindelijk ook beschik baar gesteld 
voor de S.O.S.cursus om mijn ervaring te delen met 
gevange nen in Zoetermeer”. Greet heeft deze cursus 
ervaren als heel bijzonder en indrukwekkend. „Eén van de 
deelnemers zei, dat hij zich nu pas realiseerde wat hij zijn 
slachtoffer heeft aange daan. De gevangenen waren zo 
getroffen door mijn verhaal, dat ze na afloop van de 
cursus allemaal een kaart voor mij ondertekenden.”

Overvallen
„Dat is precies de reden waarom ik ook heb meegedaan 
aan de S.O.S.cursus”, begint Maaike. „Ik hoopte dat het 
tot die jongens – al was het er maar één! – zou doordrin
gen wat een invloed een misdrijf op iemand heeft”. 
Maaike kan er nu rustig over praten. Maar dat is wel 
anders geweest. „Ik ben overvallen. Ik werkte in een 
drogisterij in Haarlem en moest op een zaterdagochtend 

de winkel openen. Ineens 
kreeg ik een mes op m’n 
keel gezet. Mijn zusje van 
zestien werd onder schot 
gehouden. Ze waren met 
z’n drieën en hadden een 
bivakmuts en een 
zonnebril op. Ze hadden 
zich verdekt opgesteld. 
Die dag werk je niet meer, 
maar maandag ging ik 
gewoon weer aan de 
slag”, vervolgt Maaike. „Ik 
had zoiets van: ‘nou ja, 
heel vervelend allemaal, 
maar het is nu eenmaal 
gebeurd en we moeten 
gewoon verder. Ruim een 
half jaar later kwam de 
klap. Ik ging 
hyperventileren, heb vijf 
dagen geslapen en was 
daarna helemaal leeg. Het 

heeft me drie maanden gekost om weer een beetje op te 
knappen. Nu ben ik weer helemaal de oude”. 
Maaike werkte mee aan de S.O.S.cursus in de jeugd
gevan  genis. „De jongens vonden haar verhaal altijd heel 
spannend en wilden van alles weten. Maaike kon goed 
vertellen”, zegt Esther Klaassen, coördinator herstelrecht
programma’s Gevangenenzorg Nederland. „Het trof de 
jongeren, dat kon je zien. Ze kon ook heel scherp ant
woorden als de jongens misdaad wilden bagatelliseren”.

„Ik heb gezien dat mijn verhaal bij meerdere jongens iets 
heeft losgemaakt”, bevestigt Maaike. „Iemand die in het 
echt vertelt, is toch even anders dan een filmpje. Ik vind 
de S.O.S.cursus een heel belangrijk onderdeel voor de 
jongens tijdens hun straf. Het was voor mij goed om naar 
hen te luisteren, maar vooral voor hen was het goed, om 
hen bewuster van hun daden te maken”. 

Romeo
Eén van de jongens bij wie wat is losge maakt, is Romeo 
(20). Op z’n zestiende pleegde hij met vrien den een 
overval op een winkel. „Ik had het thuis goed en kwam 
niets tekort, weet je. Ik wist niet goed om te gaan met 
m’n vrije tijd en ver veelde me. Vrienden onder elkaar 
gaan dan algauw stoer doen”. Romeo is een vlotte prater. 
„Die S.O.S.cursus heeft iets bij me losge maakt. Kijk, 
uiteinde lijk heb je toch iemand heel veel pijn gedaan. Ik 
kende ze niet. Maar ik heb er wel heel veel spijt van. Ik 
ben veroor deeld voor een overval met zwaar geweld, 
bedrei ging en poging tot doodslag. Er speelde bij mij altijd 
wel zoiets van ‘ik moet iets met het slacht offer’. Door die 
S.O.S.cursus is het allemaal concreet geworden”. Romeo 
zwijgt even.

Vergeving!
„Ik heb het slachtoffer een brief geschreven en verwachtte 
een confronterende brief terug te krijgen. Maar het 
tegendeel was waar! Zonder dat ik dat vroeg, kreeg ik 
vergeving! Dat had ik nooit verwacht. Ik kon me dat niet 
voorstellen. Maar het deed me heel goed. Het laat de 
andere kant van mensen zien. Eigenlijk heeft het me 
overvallen”, zegt Romeo, met gevoel voor humor. „Er is 
verder geen contact geweest tussen ons. Dat wilde mijn 
slachtoffer niet”. 
Maaike heeft wel een daderslachtoffergesprek gehad met 
één van de daders. „In dit gesprek werden al mijn vragen 
beantwoord en heb ik alles een plek kunnen geven. De 
andere twee heb ik niet gezien of gesproken”.

Loslaten
Iemand die erover kan meepraten, is Joost de Jager. Na ruim 
dertig jaar KLM is hij vorig jaar geland op het kantoor van 

Gevangenenzorg 
Nederland en werkt 
nu als Hoofd Zorg en 
Organisatie. Drie keer 
voelde hij zich slacht
offer. In Rio de Janeiro 
werd hij ’s avonds bij 
het hotel plotseling in 
zijn nek gepakt en lag 
even later op de grond. 
„Ze haalden mijn zak
ken leeg, probeerden 
mijn trouwring af te 
krijgen en toen dat 
niet direct lukte, zette 
één persoon zijn tan
den in mijn ringvin
ger… Toen hoorde ik 
een scherpe fluittoon 
en ineens zetten ze 

het alle drie op een lopen: er was politie gesignaleerd”, 
vertelt Joost. „De tweede keer was in Amsterdam. Ik reed 
weg in mijn auto toen iemand de deur opentrok, mijn 
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Van gevangene tot directeur, van vrijwilliger 

tot personeel: Gevangenenzorg Nederland 

mag rekenen op een grote groep betrokkenen. 

In deze rubriek maken we kennis met mensen 

die zich, op welk vlak dan ook, inzetten voor 

Gevangenenzorg Nederland. Deze keer schud-

den we de hand van mevr. Anne Wester duin, 

directeur en mede-eigenaar van Sestra-Media.

Wie Anne Westerduin

Geboren 17 augustus 1971 te 
Middelburg

Woont Met haar man en drie 
kinderen in ’sHeerenbroek.

Werk voorheen 
hoofdredacteur van Eva, 
momenteel directeur en mede
eigenaar van SestraMedia.

Gevangenenzorg 
Nederland Deze maand krijgt 
Gevangenenzorg Nederland 
aandacht in het vrouwenblad 
Eva. Aan dit tijdschrift wordt 
een brief toegevoegd, 
geschreven door Anne Westerduin, eerder 
hoofdredacteur van Eva. Wij waarderen haar 
betrokkenheid bij ons werk zeer en stelden Anne 
enkele vragen.

laptop pakte en vervolgens achter op een brommer sprong. 
Hij draaide zich zelfs nog even om en zwaaide lachend 
naar me”. Joost wordt weer kwaad als hij erover spreekt. 
„Ik zou die dader weleens willen spreken. Weet hij wel 
wat hij heeft veroorzaakt?! Als je dat met die persoon zou 
kunnen bespreken, er zou een ‘sorry’ zijn, dan zou je wel 
makkelijker iets kunnen afsluiten en loslaten”.

Dichtbij
Het meest ingrijpend was de derde keer dat Joost zich 
slachtoffer voelde. „Eén van mijn zonen heeft tweeëneen
half jaar vast gezeten. Met alle gevolgen van dien ervaar 

je dan jezelf (deels) ook als slachtoffer”, aldus Joost. 
„Tijdens de S.O.S.cursus wilde één jongen weten hoe het 
voor ouders is als een kind vastzit. En hoe lang ze daar 
last van hebben. Toen ik daarover vertelde, werd hij een 
beetje stiller”, zegt Joost. „Dit is trouwens niet de reden 
dat ik bij Gevangenenzorg Nederland werk. Maar ergens 
vanbinnen vind ik het wel mooi om iets voor die groep te 
mogen doen en dan denk ik ook wel aan de onmacht in 
onze eigen situatie. Achter de gezichten van gevangenen 
die ik nu ontmoet, zie ik iets van mijn zoon. Ik hoop dat 
gevangenen door de S.O.S.cursus dichtbij zichzelf en hun 
slachtoffer komen. Dan is er hoop op herstel!”
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U, als directeur en mede-eigenaar van Sestra-Media, 
ondersteunt Gevangenenzorg Nederland. Wat is 
hiervoor de drijfveer? 
De kansen die mensen krijgen in het leven, zijn zo 
verschillend… Ik ben me ervan bewust dat ik gezegend 
ben met lieve ouders en veel zaken die goed gingen in 
het leven. Dat kan zo anders gaan! Iedereen is zelf 
verantwoordelijk voor zijn leven, maar het kan je wel 
ongelooflijk helpen als anderen in je geloven en je een 
duwtje in de goede richting geven. Gevangenenzorg doet 
dat bij mensen en dat ondersteun ik, onder meer door me 
als vrijwilliger in te zetten in de Penitentiaire Inrichting in 
Zwolle.

Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel: 
wat betekent dit voor u?
Ik geloof in een tweede (en derde…) kans en daarin 
baseer ik me op de Bijbel. De Here Jezus geeft ons daarin 
een voorbeeld: bij Hem zien we wat er gebeurt als 
mensen opnieuw mogen beginnen. 

Waar hebt u weleens voor moeten boeten?
Ik boet regelmatig voor te hard rijden. Ik ben erg hardleers, 
denk ik, want ondanks cruisecontrol en de wetenschap 
dat het me geld kost, rijd ik standaard iets te hard…

Welke toekomstdroom houdt u momenteel gevangen?
Na een aantal jaren als hoofdredacteur van Eva bij de 
Evangelische Omroep gewerkt te hebben, ben ik in het 
diepe gesprongen door met twee compagnons voor 
mezelf te beginnen. Het is onze droom dat vrouwen tot 
hun bestemming komen. Dat je ontdekt waar je kracht 
ligt, waar God je voor in wil zetten en waar juist jij goed 
in bent. Veel vrouwen weten dat (nog) niet en wij hopen 
door middel van activiteiten en bladen vrouwen op weg 
te helpen. Zie voor meer daarover op www.sestra.nl

Wat hoopt u in de toekomst te betekenen voor 
Gevangenenzorg Nederland en daarmee voor 
gevangenen en hun familie? 
Aan ons net gestarte bedrijf hopen we een goed doel te 
verbinden, namelijk specifieke aandacht voor vrouwelijke 
gevangenen in Nederland. In de nabije toekomst hoop ik 
dat nader uit te werken met Gevangenenzorg Nederland.

Geef ze de vijf!
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Hebt u al Calvin09 geproefd? Het is Zwit
serse chocola van Maison Poyet. Op ver
zoek van de Zwitserse Protestantse Kerk 
werd een chocola ontwikkeld ter gelegen
heid van het vijfhon derd ste geboortejaar 
van de jurist en theoloog Johannes Cal vijn. 
Het is niet zomaar een chocolaatje gewor
den met een logo erop. Poyet, die Calvijn 
niet kende, heeft serieus studie gedaan 
naar diens leven en werk en dat tot uit
druk king gebracht in de bruine lekkernij. 

Wat heeft dit te maken met gevangenen, 
vraagt u zich wellicht af? Niet zoveel, geef 
ik direct toe. Maar Calvijn is ‘in’ dit jaar. 
Naast lekker nijen onder het label ‘Calvijn’ 

zijn er diverse weken, sym posia, debat
avon den en tentoon stel lin gen over het 
leven van Calvijn. Hij moest eens weten! 
Ik ben ook een calvinist, geboren en geto
gen. Volgens priester Antoine Bodar ben 
je dan saai, en humorloos. Goeie grap. 
Amerika deskun dige Maarten van Rossem 
heeft de indruk dat het leven van calvinis
ten door hun levenshouding verpest wordt. 
Nu moet ik zeggen dat ik van zijn com

mentaar op de wereld ook niet altijd vrolijk 
word. Maar goed, ik noem die twee menin
gen omdat ze breed aanhang vinden bij 
de gemiddelde Neder lander. Klopt het? 
Zegt u het maar. Een tijdje geleden zei een 
Hongaarse predikant – die sinds de jaren 
vijftig in Nederland woont – tegen me ‘dat 
iedere Nederlander eigenlijk een calvinist 
is’. ‘Want’, zei hij, ‘ze zijn idealistisch, maar 
geen fantast. Ze houden van syste men en 
ook van fatsoen. Daarom willen onderne
mers exgevan genen best een kans geven’. 
Als calvinist ben ik het daar van harte mee 
eens. Spreek mensen maar aan op hun 
verantwoordelijkheid.
Maar de calvinist heeft ook een ande re kant. 
Mensen tòch helpen, ook als ze verzuimd 
hebben hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Ik citeer Calvijn: „De Heere schrijft 
voor: wèl te doen aan allen zonder uit
zondering, hoewel een groot deel van hen 
dat in het geheel niet waard is als ze naar 
hun eigen verdiensten geschat worden”. 
Overigens is dat niet exclusief calvinis tisch. 
In zijn encycliek Deus Caritas est zegt de 
huidige paus eigenlijk het zelfde. Bewijs 
barmhar tig heid, om Christus wil.
Mocht u trouwens de chocola willen 
 bestellen: www.calvin09.org/shop/
shopen.html. Wilt u meer in de geest van 
Calvijn handelen, geef een donatie, word 
vrijwil liger en vergeet vooral niet te 
bidden.

Met gevangen groet,
mr Hans Barendrecht
directeur
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Dankt en bidt u mee?
–  Dank voor Greet, 

Maaike en Joost die 
zich wil(d)en inzetten 
voor de S.O.S.cursus. 
Door het verhaal van 
deze slacht offers, 
leren gevangenen 
verantwoor delijkheid 
nemen voor hun daad.

–  Bid voor de deelne mers 
van de cursus, dat ze 
spijt krij gen en zoeken 
naar mo gelijk he den 

tot herstel voor hun 
slachtoffers.

–  Dank voor de groei 
van het aantal 
vrijwilligers en 
zorgtra jecten en de 
groei van inkoms ten 
in 2008. 

–  De zomervakantie 
breekt aan. Een extra 
moeilijke tijd voor 
gevangenen, hun 
kinderen en familie. 
Bidt u voor hen? 

Hoger Beroep
Gevangenenzorg Nederland heeft een goed jaar 2008 achter de 
rug, zowel in financieel als in organisatorisch opzicht.
 Met dankbaarheid mochten we constateren dat bijna 1 miljoen 
aan inkomsten werd ontvangen waardoor de hulpverlening 
onder gevangenen verder kon uitbreiden. Een belangrijke 
mijlpaal werd gerealiseerd door deelname aan het Oranje Fonds 
groeiprogramma. Dit maakte onder meer een verdere groei van 
Gevangenenzorg Nederland mogelijk met vier nieuwe collega’s. 
Daardoor kon onze hulpverlening worden uitgebreid. Zo 
mochten we in enkele jeugdinrichtingen starten met de S.O.S.
cursus. Ook is het TBSprogramma sterk gegroeid waardoor nu 
meer tbspatiënten bezocht kunnen worden.
 Eind juni zal het jaarverslag 2008 beschikbaar komen op onze 
website: www.gevangenenzorg.nl


