










Je denkt misschien 
Dat je wat 

Moet zeggen. 

Je denkt misschien 
Dat je me 

Moet opvrolijken. Moet opvrolijken. 

Je wilt me misschien 
Weer zien 

Lachen en genieten. 

Je denkt misschien 
Dat je me 

Moet troosten en adviseren. 

Wat ik vraag is dit: Wat ik vraag is dit: 
Wil je nog eens 

En nog eens 
Luisteren naar mijn verhaal, 

Naar wat ik voel en denk. 

Je hoeft alleen maar 
Stil te zijn, 

Mij aan te kijken, Mij aan te kijken, 
Mij tijd te geven. 

Je hoeft mijn verdriet 
Zelfs niet te begrijpen, 

Maar als het kan slechts 
Te aanvaarden, 

Zoals het voor mij voelt. 

Je luisterend aanwezig zijn Je luisterend aanwezig zijn 
Zal mijn dag anders maken 

En mijn feestdagen verlichten. 

Kerst 1995 
Marinus van de Berg

Bezoek en bezoeking zijn twee woorden met een 
verschillende betekenis, die in een gevangenis 
soms heel dicht bij elkaar liggen. Adriaan en 
Marleen ervaren dat regelmatig bij hun 
vrijwilligerswerk in de penitentiaire inrichting in 
Dordrecht. Ze organiseren daar met een groep 
vrijwilligers regelmatig de zondagse kerkdienst.
Die kerkdiensten voDie kerkdiensten vormen voor de gedetineerden 
een welkome afwisseling. Die dag werken ook 
de gedetineerden niet en moeten ze zichzelf
vermaken met televisie kijken of wat lezen.
Ongeveer een kwaOngeveer een kwart van de gedetineerden 
bezoekt regelmatig die zondagse dienst van drie 
kwartier, gevolgd door een kwartier voor koffie 
en ontmoeting.

Het valt bij een dergelijke ontmoeting op dat de Het valt bij een dergelijke ontmoeting op dat de 
meeste gevangenen weinig van hun achtergrond 
kwijt willen. Waarom ze in hechtenis zitten al 
helemaal niet. Je merkt dat veel van hen vinden 
dat ze ten onrechte vast zitten. Ze menen er te 
zijn ingeluisd of moeten opdraaien voor fouten 
van een ander.

De vrijwilligers proberen met hen te spreken,De vrijwilligers proberen met hen te spreken,
bijvoorbeeld over het geloof. Een deel van hen 
wil helemaal geen gesprek. Dat zijn de
eenlingen, die je overal tegenkomt. Die hadden eenlingen, die je overal tegenkomt. Die hadden 
ook weinig contacten met anderen tijdens hun 
criminele leven: een ander leren kennen, betekent 
dat je ook iets van je zelf moet bloot geven. Dat 
willen of kunnen ze niet. Misschien omdat ze 
weinig of geen liefde kenden in hun jeugd.

Anderen, die een beter thuis hadden, zijn vaak Anderen, die een beter thuis hadden, zijn vaak 
wat opener. Die mensen zijn in een gesprek 
veelal wat emotioneler. Ze willen wel wat meer 
kwijt, maar blijven toch nadrukkelijk gesloten 
over hun verleden. Bijna alle gevangenen vinden 
het fijn als ze aandacht krijgen. Dat er mensen 
zijn, die iets voor hen over hebben. Hier komt bij 
dat de gevangenen niet hun zwakke kant willen dat de gevangenen niet hun zwakke kant willen 
laten zien. Dan lopen ze namelijk nadien het
risico door andere gedetineerden te worden beje-
gend of lastig gevallen.

Bezoek is voor de gevangenen belangrijk. In 
beperkte mate mogen ze contact hebben met hun 
familie. Zo’n familiebezoek kan veel emoties 
losmaken. Vooral een eerste bezoek na een 
veroordeling kan heftig zijn.
VVrouwen komen voor hun man. Kinderen voor hun 
vader. Ook kleinkinderen komen bij opa op 
bezoek. Zo’n bezoek kan een bezoeking zijn. De 
vrouwen staan alleen voor de opvoeding van de 
kinderen en de kinderen missen hun vader. Op 
school zien ze dat de andere kinderen wel een 
vader hebben, die elke avond thuis komt en die 
met hen voetbalt en speelt.met hen voetbalt en speelt.

Tegen de kerstijd, eigenlijk in de hele 
decembermaand, speelt die emotie vaak nog 
meer. Bezoek is dan aan de ene kant nog meer 
welkom: het is een tijd van gezelligheid. Maar aan 
de andere kant kan dat bezoek ook weer meer een 
bezoeking zijn, want er komen herinneringen aan 
betere tijden boven. Als de hele wereld is gehuld 
in glitter en glamour en dan zit jij daar tussen vier in glitter en glamour en dan zit jij daar tussen vier 
muren, die de hele dag op je afkomen. Het enige 
contact met de buitenwereld is de televisie. 




Een speciale werkgroep zorgt voor een 
kerstpakket voor elke gedetineerde. Met wat 
nootjes, wat ander lekkers, kaarten en postzegels 
om iemand te kunnen groeten. De meesten zijn 
daar blij mee. Misschien nog meer met de 
aandacht die ze ervaren, dan met de inhoud van 
het pakket.

VVoor buitenlanders, die hier vast zitten, vormt het 
bezoek van hun medegevangenen vaak een 
bezoeking. Zij zien niemand van hun familie op 
bezoek komen, krijgen misschien niet eens post.
SSoms gebeurt het dat bij een ontmoeting na de 
kerkdienst het geloof aan bod komt. Dat een 
gedetineerde laat merken dat daar vroeger thuis 
wel wat aan gedaan werd. Kerkbezoek of dat ze 
naar een christelijke school gingen. Dan borrelt 
er ineens weer een stuk herinnering op aan 
vroeger, aan andere tijden.

LLangzaam komt dan de liefde in beeld, die de 
basis is voor het geloof. Dat kan een steun zijn in 
de moeilijke omstandigheden van 
gevangenschap. 
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Yvette Pors (42) woont met haar dochter Shelina 
sinds 25 februari 2019 in Giessenburg. Yvette is
predikante van de Gereformeerde Kerk.
HHaar hobby’s zijn fotograferen van natuur, haar 
dochter en wat zij verder tegenkomt. Daarnaast 
houdt ze van breien en lego creator expert. Ze is 
dankbaar dat ze het werk als predikant mag doen. 
Langs de zijlijn mag ze in het verhaal van mensen 
komen, een stukje meelopen. Samen zoeken naar 
wat niet in woorden te vangen is, geeft voldoening. 
KeKerst is als predikante en als alleenstaande moeder 
een uitdaging: Om rondom kerst met alle 
voorbereidingen en verwachtingen, toch de 
warmte & ontspannenheid van kerst met zijn
boodschap te vinden en behouden... 



Yvette weet uit ervaring dat het niet altijd mogelijk 
is om kerst als compleet gezin te vieren. Haar
ouders werkten onregelmatig en zo werd de kerst 
soms op 28 december gevierd. Het leerde haar
dde vieringsdatum los te laten en de werkelijke 
waarde van kerst op een andere manier te
benaderen.
In haar vorige gemeente had Yvette acht diensten 
voor te bereiden, waardoor de thuissituatie
sterk gekaderd moest worden. Dit jaar heeft ze 
minder diensten, waardoor er meer tijd overblijft
oom ook thuis stil te staan bij de geboorte van Jezus 
en samen op Tweede Kerstdag te kunnen
genieten van elkaar met een Disney-film op de 
bank.



Voor veel mensen kan kerst in gezelschap juist druk 
geven om rekening met elkaar te moeten
hhouden. De gedwongen gezelligheid vraagt meer 
dan zij eigenlijk op kunnen brengen. Kerst is dan 
een katalysator voor eenzaamheid geworden. Het 
zou mooi zijn als we daarom oog blijven houden 
voor wat iedereen nodig heeft om deze tijd echt te 
kunnen vieren. Ook met de kerkdiensten probeer je 
met iedereen rekening te houden. De mensen die 
afaf en toe komen, de mensen die diepgang 
verwachten, mensen die voor de liederen komen. 
Of voor het kerstverhaal, met name uit Lucas. Het is 
de kunst om verschillende insteken te nemen om de 
boodschap telkens als nieuw te laten klinken.
Want God maakt een nieuw begin. Het hele jaar 
door, elke dag opnieuw. Kerst is het moment,
maar de boodschap is van langere duur! 




MMeestal is duisternis geen plaats waar we graag zijn. 
Je moet er altijd oppassen, want je hebt er geen 
beeld, geen overzicht of vergezicht. Bijna iedereen 
kent in eigen leven periodes met duisternis. Misschien 
juist wel vanwege de vele versieringen, de muziek en 
de schitterende lichtjes kan kerst voor iemand een 
bezoeking zijn. Het benadrukt het gevoel van pijn, 
uiuitzichtloosheid of verdriet in de duisternis van ziekte 
of het gemis van een geliefde. 
Het is belangrijk om daarbij stil te staan, omdat dat 
nu juist is waar kerst over gaat; niet alleen licht, maar 
licht in de duisternis. Dietrich Bonhoeffer schreef 
vanuit zijn gevangeniscel in Nazi-Duitsland: 
"Een gevangene in zijn cel, wachtend, hopend, en 
alleen bezig met onbelangrijke dingen, is afhankelijk 
van het feit dat de deur tot bevrijding alleen vanuit de 
andere kant kan worden geopend” 

DDit is een goed beeld van wat kerst is; de realiteit van 
Gods komst tot mensen. Dat is niet alleen iets dat 
God ooit deed, het is Zijn karakter. Al in het begin 
van het bestaan van onze, toen nog woeste, ledige 
en donkere planeet, kwam God in de chaos en 
bracht licht. Hij sprak Zijn woord en er was licht. En 
dat doet Hij nog steeds. Altijd in de nood, bezoeking 
enen duisternis komt God tussenbeide als Helper, 
Redder en Trooster. Ook toen Jezus werd geboren, 
was het een moeilijke, donkere tijd. Al 400 jaar 
hadden de mensen God niet horen spreken door een 
profeet. Voor hen was God een vage herinnering 
geworden. Maar God liet hen niet aan hun lot over. 
Hij zond Jezus, Zijn Zoon. De Schepper werd als Zijn 
sschepping om met ons te zijn.
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Dit jaar is er voor het derde jaar op rij vanuit de 
hervormde gemeente van Giessen-Oudekerk en 
Peursum een jongerenreis naar Hongarije geor-
ganiseerd. Vanuit de gemeente waren er con-
tacten met Marcel en Lea Buchner. Zij werken 
voor Operatie Mobilisatie in Tata, een uur ten 
noordwesten van Boedapest.
Het eerste bezoek, in 2017, stond heel duidelijk 
in het teken van hulp bieden. 
Eén van de deelnemers was Jorrit Muilwijk. Hij Eén van de deelnemers was Jorrit Muilwijk. Hij 
vertelt: “Lange tijd was voor mij het geloof en zijn 
van een christen een kwestie van op zondag 
naar de kerk en daar zo snel mogelijk een rol 
snoep naar binnen werken. Wat ik nou precies 
allemaal moest met al die verhalen vanaf de 
preekstoel wist ik niet zo goed, laat staan daar 
invulling aan geven in mijn eigen leven. invulling aan geven in mijn eigen leven. 
Toen we met een grote groep jongeren in Hon-
garije waren kwam daar verandering in.
Ik heb mogen zien hoe God mensen inzet, hoe 
Hij ons inzet om anderen te helpen en daarmee 
zijn koninkrijk laat zien. Sommige dingen zijn 
geen toeval...

Namens de groep Hongarije-gangers hebben Jorrit Muilwijk 
en Wiebe Hoftijzer het interview gegeven, dat de basis 
vormde voor dit artikel. 

Ook is er dit jaar weer een bezoek gebracht aan 
de plaatselijke kringloopwinkel. Deze winkel is 
niet alleen een verkooppunt van allerlei spullen 
tegen lage prijzen, maar opvallend genoeg ook 
duidelijk een plaats van contact. Men ontmoet en 
spreekt elkaar. De behoefte om met elkaar iets te 
delen is er dus wel. Zo bleek er onder de
bevolking een project te zijn gestabevolking een project te zijn gestart om
gezamenlijk hout te verzamelen en in te kopen, 
om de komende winter voldoende brandstof te 
hebben. Zo’n samenwerking is nieuw daar.” 

Wat in ons gesprek duidelijk naar voren kwam is 
dat iets goeds doen voor een ander, ontzettend 
veel oplevert voor alle betrokkenen.

Het werd een week vol van dit soort toevalligheden 
en kleine knipoogjes van God. En toen kwam 
eigenlijk het moment dat ik nooit meer zal 
vergeten: we sloten als Nederlandse groep af met 
een gebed en ineens stapte één van de broers 
naar voren en bad vol overgave voor ons, voor 
een veilige terugreis en sprak de dankbaarheid uit 
richting God, fantastisch om te zien. Deze richting God, fantastisch om te zien. Deze 
openbare getuigenis moet voor hem moeilijk zijn 
geweest, maar hij deed het. Ons bezoek liet hem 
zien dat er anderen zijn die jou kunnen helpen. 
Deze ervaring neem je voor altijd mee. Door zoiets 
simpels als een (onwijs gezellige) week je tijd 
beschikbaar stellen levert ons vriendschappen op, 
gedeelde egedeelde ervaringen en een herinnering aan een 
mooie periode waarin we God aan het werk 
hebben mogen zien!

Wij werkten dat jaar (2017) een week bij twee 
oudere broers, die leefden in een huis waar u en ik 
geen 24 uur in willen leven. Het was niet schoon 
en ook niet veilig. Toevallig waren er in onze 
groep mensen die van aanpakken weten. Zij 
schrobden het huis en hebben de schuur, die een 
alarmerende staat verkeerde, af kunnen breken tot 
veilige propoveilige proporties. Achteraf bleek dat dit voor de 
broers een enorme zegen was. Ze hadden 
namelijk al verschillende boetes gekregen omdat 
de schuur zo gevaarlijk was. Deze boetes waren 
een enorme aanslag op hun toch al geringe 
budget. Toch fijn dat een stel Hollanders deze 
schuur bij ’toeval’ als mooi project zagen.

Zo’n groep Hollanders valt op. Het duurde dus ook 
niet lang voordat de buren nieuwsgierig vroegen 
wat er toch aan de hand was. En de ‘logische' 
vraag aan de broers: ‘’Hoe betalen jullie dit?” 
Voor de broers was dit gedurende de week ook 
een vraag die in de lucht bleef hangen. Toen aan 
het eind van de week bleek dat er helemaal geen 
geld voor gevraagd werd, zagen wij een mix van geld voor gevraagd werd, zagen wij een mix van 
dankbaarheid en verbazing. Deze is mij nog lang 
bijgebleven.



 

IIn 2018 kreeg deze reis een vervolg. In de 
meivakantie is er vooral veel geklust. Voor veel 
mensen in deze streek is het moeilijk om rond te 
komen. Er werd onder andere een 
kringloopwinkel opgeknapt die duidelijk in een 
behoefte voorziet. 
AAfgelopen zomer hebben de jongeren een 
kinderkamp georganiseerd in een wijk waar 
Operatie Mobilisatie graag meer relaties wil 
opbouwen. Door dit kinderkamp zijn er diverse 
contacten gelegd met verschillende 
bevolkingsgroepen. Met name de daarbij 
aanwezige Romakinderen werden door de 
ananderen als wat minderwaardig beschouwd. 
Toch kregen de kinderen nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes door sport en spel én doordat de 
groep iedereen met evenveel respect benaderde. 

 



Dit jaar is er voor het derde jaar op rij vanuit de 
hervormde gemeente van Giessen-Oudekerk en 
Peursum een jongerenreis naar Hongarije geor-
ganiseerd. Vanuit de gemeente waren er con-
tacten met Marcel en Lea Buchner. Zij werken 
voor Operatie Mobilisatie in Tata, een uur ten 
noordwesten van Boedapest.
Het eerste bezoek, in 2017, stond heel duidelijk 
in het teken van hulp bieden. 
Eén van de deelnemers was Jorrit Muilwijk. Hij Eén van de deelnemers was Jorrit Muilwijk. Hij 
vertelt: “Lange tijd was voor mij het geloof en zijn 
van een christen een kwestie van op zondag 
naar de kerk en daar zo snel mogelijk een rol 
snoep naar binnen werken. Wat ik nou precies 
allemaal moest met al die verhalen vanaf de 
preekstoel wist ik niet zo goed, laat staan daar 
invulling aan geven in mijn eigen leven. invulling aan geven in mijn eigen leven. 
Toen we met een grote groep jongeren in Hon-
garije waren kwam daar verandering in.
Ik heb mogen zien hoe God mensen inzet, hoe 
Hij ons inzet om anderen te helpen en daarmee 
zijn koninkrijk laat zien. Sommige dingen zijn 
geen toeval...

Namens de groep Hongarije-gangers hebben Jorrit Muilwijk 
en Wiebe Hoftijzer het interview gegeven, dat de basis 
vormde voor dit artikel. 

Ook is er dit jaar weer een bezoek gebracht aan 
de plaatselijke kringloopwinkel. Deze winkel is 
niet alleen een verkooppunt van allerlei spullen 
tegen lage prijzen, maar opvallend genoeg ook 
duidelijk een plaats van contact. Men ontmoet en 
spreekt elkaar. De behoefte om met elkaar iets te 
delen is er dus wel. Zo bleek er onder de
bevolking een project te zijn gestabevolking een project te zijn gestart om
gezamenlijk hout te verzamelen en in te kopen, 
om de komende winter voldoende brandstof te 
hebben. Zo’n samenwerking is nieuw daar.” 

Wat in ons gesprek duidelijk naar voren kwam is 
dat iets goeds doen voor een ander, ontzettend 
veel oplevert voor alle betrokkenen.

Het werd een week vol van dit soort toevalligheden 
en kleine knipoogjes van God. En toen kwam 
eigenlijk het moment dat ik nooit meer zal 
vergeten: we sloten als Nederlandse groep af met 
een gebed en ineens stapte één van de broers 
naar voren en bad vol overgave voor ons, voor 
een veilige terugreis en sprak de dankbaarheid uit 
richting God, fantastisch om te zien. Deze richting God, fantastisch om te zien. Deze 
openbare getuigenis moet voor hem moeilijk zijn 
geweest, maar hij deed het. Ons bezoek liet hem 
zien dat er anderen zijn die jou kunnen helpen. 
Deze ervaring neem je voor altijd mee. Door zoiets 
simpels als een (onwijs gezellige) week je tijd 
beschikbaar stellen levert ons vriendschappen op, 
gedeelde egedeelde ervaringen en een herinnering aan een 
mooie periode waarin we God aan het werk 
hebben mogen zien!

Wij werkten dat jaar (2017) een week bij twee 
oudere broers, die leefden in een huis waar u en ik 
geen 24 uur in willen leven. Het was niet schoon 
en ook niet veilig. Toevallig waren er in onze 
groep mensen die van aanpakken weten. Zij 
schrobden het huis en hebben de schuur, die een 
alarmerende staat verkeerde, af kunnen breken tot 
veilige propoveilige proporties. Achteraf bleek dat dit voor de 
broers een enorme zegen was. Ze hadden 
namelijk al verschillende boetes gekregen omdat 
de schuur zo gevaarlijk was. Deze boetes waren 
een enorme aanslag op hun toch al geringe 
budget. Toch fijn dat een stel Hollanders deze 
schuur bij ’toeval’ als mooi project zagen.

Zo’n groep Hollanders valt op. Het duurde dus ook 
niet lang voordat de buren nieuwsgierig vroegen 
wat er toch aan de hand was. En de ‘logische' 
vraag aan de broers: ‘’Hoe betalen jullie dit?” 
Voor de broers was dit gedurende de week ook 
een vraag die in de lucht bleef hangen. Toen aan 
het eind van de week bleek dat er helemaal geen 
geld voor gevraagd werd, zagen wij een mix van geld voor gevraagd werd, zagen wij een mix van 
dankbaarheid en verbazing. Deze is mij nog lang 
bijgebleven.
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Ken (27) en Hanneke(26) de Koning wonen in 
Boven-Hardinxveld, al voelen ze zich vooral 
verbonden met Giessenburg. Hanneke groeide er 
op en samen geven ze nu leiding aan 
jeugdvereniging Credo en afgelopen zomer aan het 
'Purnode-kamp' bij de Hervormde Gemeente. Met 
kerst organiseren ze met de jongeren van Credo het 
kekerstdiner.



HHet credo-kerstdiner is bedoeld voor ouderen uit 
Giessenburg, waarbij ze speciaal ouderen 
proberen te bereiken voor wie het niet 
vanzelfsprekend is om regelmatig anderen te 
bezoeken. Ze hopen daarbij op mooie contacten 
tussen de jeugd van de vereniging en de oudere 
bezoekers. Dat loopt heel leuk, er is veel 
enenthousiasme. Ook al vraagt het veel 
voorbereiding. Ken reageert: “Het is vooral leuk om 
bij elke jongere zijn eigen kwaliteit te zien 
bovendrijven.” Ken en Hanneke zien daarin groei 
bij de jongeren, zowel in de keuken, als bij 
gesprekken in de zaal. Zelf hebben ze het ook eerst 
als deelnemende jongeren geleerd. Het geeft ze
veel voldoening. Al vertellen de jongeren op de 
avond een keer of vijf welke opleiding ze doen en 
uit welk gezin ze komen; er zijn regelmatig 
verrassende gesprekken tussen jong en oud. Soms 
met overeenkomsten die je op het eerste gezicht 
niet verwacht. Afgelopen jaar kwamen de 
kletspotten op tafel, met een speciale selectie 
vrvragen voor deze gelegenheid. Verschillende 
jongeren en ouderen kennen elkaar niet voordat ze 
deelnemen aan het diner. Maar na het diner 
knopen ze toch net wat gemakkelijker een 
gesprekje aan. 



QQua menu houdt Credo wel van wat uitdaging: 
Feestelijk en niet alledaags voor de bezoekers, een 
beetje uit de leefwereld van de jongeren. Afgelopen 
jaar was het thema Amerika en bestond het menu 
onder andere uit een luxe broodje burger en bij het 
dessert pancakes met ijs. Een ander opvallend punt: 
de rode wijn is, ongeacht het thema, elk jaar weer 
mamateloos populair bij de bezoekers.



Het diner heeft ook een wisselwerking. Deelname 
aan het Credo-kerstdiner is kostenloos, de giften van 
de avond zijn bestemd voor de activiteiten van de 
jongeren. Door de jaren heen is het een traditie dat 
er een groepsportret wordt gemaakt van de 
organiserende jongeren. Daarbij is er altijd veel 
gezellig commentaar van de toekijkende bezoekers; 
ovover stelletjes, over wie er wel goed op staat en wie 
toch nog een stapje naar voren moet... Verder wordt 
er traditioneel flink gezongen, waarbij sommige 
kerstliederen eigenlijk eindeloos veel coupletten 
blijken te hebben en ze dus ook allemaal worden 
gezongen. Bij sommige bezoekers merken ze dat 
deze kerstperiode extra pittig is omdat ze iemand 
mmoeten missen. Het is mooi om te zien dat het diner 
wat vrolijkheid en vreugde geeft. Daar doet het 
credoteam het graag voor. 
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