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nieuwsbrief

Geboeid door het Woord

Corrie ten Boomhuis:
‘De boodschap van Corrie vindt ook zijn weg naar
arrestanten die vastzitten op politiebureaus.’

nieuwsbrief

Namens het bestuur
De coronacrisis brengt al meer dan een jaar allerlei beperkingen met zich mee. Maatschappelijk,
kerkelijk en persoonlijk. De crisis heeft ook impact op de activiteiten van Stichting Volharding. Er
kunnen geen muziekgroepen naar de Belgische gevangenissen en op verschillende politiecellencomplexen zijn de
boekenkasten momenteel gesloten of worden geen veldwerkers toegelaten. We zijn dankbaar dat het werk op andere
plaatsen wel door kan gaan en er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ook merken we dat er vanuit gevangenissen vaker
gerichte verzoeken om lectuur komen, vaak via gevangenen zelf die van onze stichting hebben gehoord dankzij de
advertentie in de bajesagenda of door de stickers op onze boeken in de politiecellencomplexen. Een mooi voorbeeld
daarvan leest u in deze nieuwsbrief.
Medio december 2020 werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Michel Vaders. Vanuit de liefde
van zijn hart heeft hij als aalmoezenier vele jaren onder de gevangenen gewerkt in de gevangenissen van Turnhout en
Wortel (België), waar hij van zijn Zaligmaker mocht getuigen. We denken hier met dankbaarheid aan terug en wensen
zijn gezin Gods onmisbare nabijheid toe.
Onze coördinator, Matthijs Guijt, heeft aangegeven zich na de zomervakantie weer helemaal te willen gaan richten
op zijn andere baan. Wel blijft hij betrokken als bestuurslid. Dit betekent dat er binnen onze stichting een vacature is
ontstaan, die we graag weer opgevuld zien. Daarom treft u in deze nieuwsbrief een advertentie aan. Heeft u interesse
of weet u iemand die dit werk zou willen oppakken? Neem contact op!
Hartelijke groet, Dick den Hertog

Uit de nieuwsbrief van het Corrie ten Boomhuis
“De boodschap van Corrie vindt ook zijn weg naar arrestanten die vastzitten op politiebureaus. We zijn dankbaar voor
de samenwerking met Stichting Volharding, die een breed netwerk op de diverse politiebureaus heeft, waardoor het
voor ons mogelijk is boeken te kunnen weggeven aan hen die de bevrijdende boodschap van Gods liefde en genade
juist zo nodig hebben. We weten dat Corrie een grote betrokkenheid voelde bij mensen in de gevangenis, en op deze
manier proberen wij haar betrokkenheid hierbij op bescheiden schaal voort te zetten.”

We zijn dankbaar dat het Corrie ten Boomhuis in de afgelopen jaren kosteloos vele honderden exemplaren van
‘De Schuilplaats’ in het Nederlands, Engels en Arabisch beschikbaar heeft gesteld aan Stichting Volharding.

Bemoedigend bericht van veldwerker Maaike Broeksema (Zwolle)
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‘Even een opbeurend berichtje
in deze lastige tijd. Afgelopen
week zijn we weer gestart met
een cursus Alpha Prisons bij de
mannen. Tijdens deze cursus gaan
gedetineerden met elkaar in gesprek
over zingeving en het christelijk
geloof.
Twee
jongemannen
vertelden, onafhankelijk van elkaar,
dat ze eerst in een politiecel hebben
gezeten en daar tot bezinning
kwamen door het lezen van een
boek. De ene jongeman kreeg Stem

van duisternis, stem van licht (van
Wilfred Kols) en begon er in te lezen.
Hij werd geraakt door het verhaal en
door de bekering die Wilfred heeft
meegemaakt, waardoor zijn leven
totaal veranderde. ‘Hier verlang
ik ook naar, het moet anders en
daarom heb ik gevraagd om een
Bijbel’, zei de jongeman. De andere
jongen vertelde dat hij Ik zal nooit
meer huilen (van Nicky Cruz) had
gekregen in zijn cel. Het verhaal
intrigeerde hem en maakte hem

nieuwsgierig naar het christelijk
geloof. Voor beide mannen gold dat
het de reden was om, eenmaal in
de bajes beland, de kerkdiensten
te gaan bezoeken
en naar Alpha
Prisons te
gaan!’

Kawah Liu: ‘Rotterdam is mijn zendingsveld.’
Shalom! Vanuit Rotterdam een lieve groet van mij! Mijn naam is Kawah Liu, ben geboren en
getogen in Rotterdam. Ik woon aan de zuidkant van de stad, ben 47 jaar en een dankbare single. Zes jaar
geleden, toen ik 41 werd, besloot ik heel bewust dat ik niet meer voor mezelf zou leven, maar voor Hem. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. En ook in mijn zogenaamde eigen, vrije tijd doe ik graag dingen voor en
met mensen, het liefst één op één en als het even kan: onopgemerkt. Want God ziet het toch wel.
Mijn leven is gebaseerd op mijn allerbeste Vriend, Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven; ik ben van Hem. Hij is de
Waarheid waaruit ik leef, beweeg en besta. En Zijn Woord biedt écht houvast en richting aan het leven, maar bovenal
is het voeding dat mij vitaliteit geeft. Op elk moment van mijn leven. Ik weet wat gebrokenheid, eenzaamheid en
ziekte is… In mijn leven heeft de Heere Zich telkens weer en weer trouw bewezen. Ik waardeer en bewonder de Heere
Jezus zó ontzettend. Want Hij kwam op allerlei plekken en sprak mensen met uiteenlopende achtergronden, dát
boeit mij zó… dát wil ik ook. Ik geloof oprecht dat dat in mijn hart leeft, omdat, niet ik, maar Hij ín mij leeft.
Rotterdam is mijn zendingsveld. Uitreiken naar mensen waar ik woon en werk. Geen woorden maar daden, heel Bijbels
én heel Rotterdams! Voor mij een voorrecht, dat ik sinds vorig najaar de boekenkast mag verzorgen op Marconiplein en
vanaf april 2021 ook bij Zuidplein. Maar het beste deel blijft ontmoetingen, het zaaien: luisteren naar en praten met de
mens in een VAV (voorlopig arrestanten verblijf) of cel, gewoon ervoor ze zijn. Wat mij raakt is de soms jonge leeftijd
die ik aantref in de cellencomplex, tieners. Sommigen al meerdere keren in hun jonge leven, alsof het niks is! Als ze
open zijn, hoor ik altijd iets van gebrokenheid in hun leven. Door het leren kennen van de arrestantenverzorgers, hoop
ik de verzorgers ook te kunnen aansporen de boeken uit te delen en of dat ze arrestanten uitnodigen om een kijkje te
nemen in de boekenkast, met het doel dat ze zelf iets uitzoeken. Zij kunnen echt het verschil maken!
In mijn jonge jaren zag ik de film over Nicky Cruz en later las ik zijn boek. Ik hield het niet droog tijdens het lezen.
Geroerd, enerzijds door de grootheid van God dat Hij omziet naar schooiers die erge dingen op hun kerfstok hebben,
maar tegelijkertijd daar hun redenen voor hebben, zoals een gebroken gezinsleven of afwezige ouders. En anderzijds,
dat God door slechts één persoon met Godsvertrouwen en volharding zoveel mogelijk maakt! Ik ben dit getuigenis
nooit vergeten. Een goed boek kan ontzettend veel betekenen en tot grote zegen zijn. Soms door dat ene zinnetje dat
rechtstreeks bij je binnenkomt.
Daarom lieve achterban, blijf úw inzet geven in dit mooie werk op welke wijze ook, want God werkt en ziet om naar de
mens en het loont de moeite! Moge Zijn genade en vreugde onze kracht zijn!
’t Is Diezelfde Jezus van toen, vandaag en de toekomst Die steeds mensen wil blijven ontmoeten.

Kawah Liu

Nieuw in het assortiment: Goed genoeg
Voor het assortiment christelijke lectuur zijn we telkens
op zoek naar nieuwe lectuur die aansprekend is voor
onze doelgroep, maar er ook op gericht is om de lezers
in nadrukkelijk in
aanraking te brengen
met het Evangelie
van de Heere Jezus
Christus. Met Goed
Genoeg van Johan Toet
hebben we opnieuw
een boek in handen
dat aan deze criteria
voldoet.

Goed genoeg vertelt het levensverhaal van Johan, een
schatrijke en tegelijkertijd doodongelukkige drugscrimineel. In de ogen van zijn omgeving en zichzelf was hij
nooit goed genoeg, maar Johan heeft ervaren dat dit
voor Gods liefde en genade geen belemmering is. Op het
dieptepunt van zijn leven, tijdens een tienjarige detentie,
kwam hij tot geloof. Met het vertellen van zijn levensverhaal hoopt de voor-malige drugsbaron dienstbaar te zijn
in het Koninkrijk van God: ‘Het is mijn belangrijkste doel
om anderen te vertellen over Gods liefde en genade.’
‘We bidden dat de Heilige Geest ook dìt boek zal
gebruiken om mensenlevens te vernieuwen. Bidt u
mee?’
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Coördinator Stichting Volharding Stichting Volharding heeft als missie om arrestanten en gevangenen in aanraking te brengen
met het Evangelie van Jezus Christus. Hiertoe worden jaarlijks duizenden Bijbels en boeken weggegeven aan arrestanten en
gedetineerden in politiecellencomplexen en gevangenissen in Nederland en België. De stichting is volledig afhankelijk van giften die
door bedrijven, kerken en particulieren worden gedoneerd. In zowel Nederland als België zijn veldwerkers en vrijwilligers werkzaam
die de diverse locaties bezoeken en zorgen voor de verspreiding van de lectuur en het aanvullen van de boekenkasten van Stichting
Volharding. In verband met de wijziging van de werkzaamheden van de huidige coördinator zijn we op zoek naar een nieuwe

Coördinator (0,2 FTE)
Doelstelling van de functie:
Als coördinator ben je het dagelijkse ‘gezicht’ van Stichting Volharding. Je hebt nauw contact met onze veldwerkers en vrijwilligers,
je onderhoudt contacten met leidinggevenden op de politiecellencomplexen, met uitgevers van Bijbels en christelijke lectuur
en je bent de supervisor van het magazijn in Dirksland. Daarnaast onderhoud je contacten met zakelijke sponsoren, met andere
organisaties die zich richten op dezelfde doelgroep en met de Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Wat ga je doen:
• Je onderhoudt (digitaal en fysiek) het contact met de veldwerkers die arrestanten bezoeken en je voorziet hen van informatie om
hun hun werk optimaal te kunnen doen.
• Je bezoekt zelf de arrestantencomplexen en bent proactief in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de missie van
Stichting Volharding verder vorm te kunnen geven.
• Je coördineert en beheert alle activiteiten rondom de lectuurverspreiding, waarbij je warme contacten onderhoudt met de
vrijwilliger(s) in het magazijn en de betrokken uitgeverijen.
• Je onderhoudt contact met de diverse bestuursleden over zaken die op hun terrein liggen (financiën, secretariaat, voorzitter)
• Je onderhoudt contacten met onze zakelijke sponsoren, je zoekt nieuwe donateurs (kerken en gemeenten) en zorgt voor
verslaglegging daarover richting het bestuur
• Je beheert de mobiele telefoon, het algemene e-mailadres en de sociale media van Stichting Volharding. Je levert input voor de
halfjaarlijkse nieuwsbrief en de website en je verzorgt eventuele aanvragen voor lezingen in kerkelijke gemeenten.
Wat verwachten we van jou:
Uiteraard heb je een passie om het Evangelie te verspreiden. Je hebt een klik met de doelgroep van Stichting Volharding en je hebt
affiniteit het verspreiden van Bijbels en christelijke lectuur. Je hebt organisatorische talenten, je hebt een proactieve instelling en je
bent in staat om (grotendeels) zelfstandig te functioneren. Ook al is Goeree-Overflakkee de bakermat van Stichting Volharding, voor
deze rol hoef je niet per se op Goeree Overflakkee te wonen.
Wat mag je van ons verwachten:
De vacature is voor 8 uur betaald per week, je bent vrij om je werk in te delen al naar gelang je beschikbaarheid. De beloning wordt
in overleg vastgesteld. Het bezit van een auto is noodzakelijk, voor het afleggen van werkbezoeken wordt een kilometervergoeding
uitgekeerd volgens de fiscale richtlijnen. Ook als je gepensioneerd of ZZP’er bent, nodigen we je uit om te reageren mocht je jezelf
herkennen in dit profiel.
Neem voor meer informatie contact op met de huidige coördinator: 06-20349626 of info@stichtingvolharding.nl.

Colofon

Stichting Volharding
Karekiet 5, 3245 TX Sommelsdijk

Missie Het is de missie van Stichting Volharding om arrestanten en
gedetineerden (opnieuw) in aanraking te brengen met het Evangelie van
Gods liefde en genade voor zondige en gebroken mensen. Daarom bieden
we kosteloos Bijbels en christelijke lectuur (met name getuigenissen van
ex-criminelen) aan in bijna alle Nederlandse politiecellencomplexen,
maar ook in Nederlandse en Belgische gevangenissen.
Bestuur Ans Blok-Verwoerd, Matthijs Guijt, Dick den Hertog, Karel
van Holten, Gertjan Spijk
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Secretariaat Karel van Holten, secretaris@stichtingvolharding.nl

Coördinatie & kantoor
Matthijs Guijt
E-mail: info@stichtingvolharding.nl
Telefoon: 06-20349626
Contactgegevens
Website: www.stichtingvolharding.nl
E-mail: info@stichtingvolharding.nl
Telefoon: 06-20349626
Facebook: Stichting Volharding
Kamer van Koophandel: 24352363
Giften/sponsoring
penningmeester@stichtingvolharding.nl
Rabobank: NL68 RABO 0342 0853 36

