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nieuwsbrief

Geboeid door het Woord

GRATISspeciaal
jou
r
o
o
v
!
K
BOE
n over
te
a
r
p
r
e
d
r
e
v
Wil je
nodig?
lp
u
h
je
b
e
h
f
het boek? O

26

06 - 203 49 6

olhardin
v
g
in
t
h
ic
t
s
info@

g.nl

Leo de Haan:
‘Een arrestant zei: “Het lijkt wel alsof dit boek
over mij gaat.”’

nieuwsbrief

Namens het bestuur
U heeft onze eerste nieuwsbrief van 2022 in handen. We zijn dankbaar u daarin te kunnen
vertellen dat het werk van Stichting Volharding afgelopen periode door mocht gaan. Ondanks het
feit dat we vanwege corona een lastige periode hebben beleefd, omdat er weinig fysieke ontmoetingen mogelijk
waren. Toch konden we in 2021 ongeveer zesduizend Bijbels en christelijke boeken uitdelen!
Dankzij de versoepelingen kunnen we nu weer met goede moed en vereende krachten aan de slag. Onze nieuwe
coördinator, Mariska van Veen, is inmiddels alweer een tijdje aan de slag voor onze stichting en heeft de nodige
contacten gelegd met veldwerkers, arrestantenverzorgers en andere betrokkenen bij Stichting Volharding. Ze is op
een positieve en constructieve manier bezig het werk verder uit te bouwen, in vertrouwen op – en met hulp van – de
Heere God.
Ook zijn we blij dat Roland van Rossum verwelkomd mag worden binnen het bestuur, hij gaat de vacature
vervullen die is ontstaan na het afscheid van Ans Blok. Roland is al geruime tijd betrokken bij de werkzaamheden
in de gevangenissen in België. Hij zal vanuit het bestuur dan ook onze activiteiten in de Belgische gevangenissen
coördineren en begeleiden. We heten Roland alvast van harte welkom in het bestuur.
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van deze nieuwsbrief!
Hartelijke groet,

Dick den Hertog

Mariska van Veen: ‘Onze veldwerkers zijn héél belangrijk!’
Mariska heeft haar taken voor Stichting Volharding voortvarend opgepakt. Tijd om haar te vragen naar haar eerste
ervaringen.
Inmiddels ben ik alweer een halfjaar werkzaam voor Stichting Volharding. Ik kijk terug op een intensieve, maar
waardevolle periode. Kort na mijn start bij de stichting overleed onverwacht mijn moeder. Dat was niet eenvoudig,
maar ik heb mogen ervaren dat God mij er doorheen heeft gedragen. Inmiddels heb ik heel wat ervaringen opgedaan,
ik heb ontdekt dat mijn werkzaamheden heel divers zijn!
Ontzettend waardevol zijn de gesprekken met de veldwerkers, zowel telefonisch als tijdens bezoeken. Zij hebben mij
veel geleerd en inzicht gegeven in het reilen en zeilen rondom de cellencomplexen. De veldwerkers zijn het gezicht
van onze stichting, héél waardevol en belangrijk! De contacten met cellencomplexen en de arrestantenverzorgers zijn
heel boeiend. Er is ruimte en waardering voor ons werk, daar zijn we als stichting ontzettend dankbaar voor. Ik heb
veel respect gekregen voor het werk binnen de cellencomplexen. Verder is er een fijne samenwerking met uitgevers
en bijbelstichtingen. Dat is belangrijk, omdat zij bijdragen aan het prachtige werk om het Woord te mogen uitdelen.
Blij word ik van de persoonlijke telefoontjes, zoals een vraag van een gevangene om een Bijbel naar hem in de
gevangenis te sturen of aanvragen van Bijbels en christelijke lectuur vanuit het justitiepastoraat. Het draagt allemaal
bij aan de verspreiding van het Woord onder hen die gevangen leven.
Als je me vraagt waar ik over droom, zeg ik: ‘Ik wil eenvoudig volgen wat God Zelf in mijn
hart heeft gelegd en Hem gehoorzamen. Achter Hem aan! Dan zie ik vervolgens wel wat er
allemaal op mijn pad komt en waarheen Hij mij leidt.’ Als God dit werk onder arrestanten
en gedetineerden in je hart legt, mag je vertrouwen dat Hij voorziet. Dan ontstaat er
passie en een verlangen om Hem te volgen. Er is geen rijker leven dan dat! Al struikelen we
regelmatig, we mogen steeds weer opstaan. Want Hij blijft trouw. Alle eer en glorie voor
Hem!
Mariska van Veen
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Sjaak Vos: “Iemand lezend aantreffen in de cel,
was reden voor een gesprekje.”
In deze nieuwsbrief nemen we afscheid van Sjaak Vos, onze gewaardeerde veldwerker van het cellencomplex in
Borne (Twente). Sjaak had binnen onze stichting een unieke ‘dubbelrol’: behalve veldwerker, was hij ook beroepsmatig
aanwezig in het politiecellencomplex als arrestantenverzorger. In die hoedanigheid heeft hij veel voor Stichting
Volharding betekend. We bedanken Sjaak hartelijk voor zijn inzet en wensen hem Gods zegen en nabijheid toe!
Na negenendertig jaar in politiedienst kreeg ik de gelegenheid om met (vervroegd) pensioen te gaan. Daar ben ik
onze hemelse Vader dankbaar voor. Mijn kinderen en enkele collega’s hebben mij rondom mijn afscheid behoorlijk te
pakken genomen met een verrassingsactie, waarbij zij verkleed en geschminkt waren.
Mijn werk als arrestanten bewaker begon bij de gemeentepolitie in Enschede. Een mooie tijd, waarin ik veel heb
kunnen betekenen voor arrestanten, omdat het werk daar kleinschaliger was. De laatste elf jaar werkte ik in het
politiecellencomplex te Borne. Een groot modern complex, waar het er veel bedrijfsmatiger aan toeging. Daardoor
was er ook minder tijd voor de individuele arrestant.
Daarom was de boekenkast van Stichting Volharding een uitkomst. Sinds deze kast op het cellencomplex staat, is er
veel gebruik van gemaakt. Een mooie kans om mensen in onze politiecellen te kunnen bereiken met het Evangelie.
Met boeken die mensen in nood laten zien hoe genadig God is. En dat, hoe uitzichtloos hun situatie ook is, er altijd
een uitweg is. Iemand lezend aantreffen in de cel kon af en toe reden zijn voor een gesprekje.
Dankbaar ben ik dat ik als christen, binnen een neutrale overheidsinstelling, mocht meewerken aan de verspreiding
van het Evangelie. Dat werk wordt overgenomen door Wim Koldewee, een christen-collega. En daar ben ik eveneens
heel dankbaar voor.
Gods zegen toegewenst voor het belangrijke werk van de stichting. Gode bevolen!

Sjaak Vos

‘Een arrestant zei: “Het lijkt wel alsof dit boek over mij gaat.”’
Op het politiecellencomplex in Zwolle staat een boekenkast, die is gevuld met lectuur van
Stichting Volharding. Verschillende boeken met levensverhalen van ex-gedetineerden en Bijbels
in verschillende talen. De arrestanten kunnen op eigen verzoek gebruik maken van deze
lectuur. Het is mijn ervaring dat vooral de biografieën het heel goed doen, het zijn verhalen die
pakkend zijn en vaak goed aansluiten bij de belevingswereld van de arrestanten. Ik heb al een
paar keer meegemaakt dat een arrestant zei: ‘Het lijkt wel of dit boek over mij gaat!’
Er zijn diverse arrestanten die hebben aangegeven bijna nooit een boek te lezen, maar er in hun
cel uit verveling toch maar aan beginnen. Het geeft hen afleiding. Het is mooi dat de lectuur van
Stichting Volharding is voorzien van een sticker met de tekst ‘Gratis boek, speciaal voor jou!’. Dit maakt het voor de
arrestanten tot een persoonlijk cadeau. Het feit dat ze de boeken mogen meenemen als ze naar huis gaan of naar een
Huis van Bewaring moeten, wordt vaak bijzonder gewaardeerd.
Het is mooi dat Stichting Volharding gratis lectuur beschikbaar stelt, lectuur met een boodschap voor mensen die vaak
in een hopeloze situatie zitten. Een boodschap van hoop, over een God Die vergeeft en van je houdt! Als we nieuwe
lectuur nodig hebben, wordt deze besteld en aangevuld door Maaike Broeksema. Zij is onze contactpersoon namens
Stichting Volharding. Het is fijn dat we goed contact met elkaar hebben.
Binnen het team Arrestantentaken Zwolle zijn diverse collega’s christen, wat natuurlijk heel fijn is. Samen zien we er de
meerwaarde van om hoopvolle lectuur onder de aandacht van arrestanten te brengen.
Ik wens iedereen die bij Stichting Volharding betrokken is Gods zegen toe in dit mooie werk en met de prachtige lectuur!
Leo de Haan

3

nieuwsbrief

Kartrekker Emile Koole:
‘Samenwerken in Gods Koninkrijk geeft energie.’
Ik ben bij Stichting Volharding betrokken geraakt door de familie Blok. We komen graag bij deze lieve mensen en toen
ze zo’n tien jaar geleden over het werk begonnen in de gevangenis in het Belgische Merksplas is mijn vrouw Fredrieke
als eerste meegegaan. Niet veel later ben ik ook meegegaan met de muziekgroep van kartrekker Jan van der Hel.
Ans Blok nam dat later over en sinds enkele jaren trek ik die kar voor Volharding-1 (er zijn meerdere muziekgroepen in
Belgische gevangenissen actief, red.).
Merksplas is een oude gevangenis, waar toch wel zware criminelen – onze broeders! – zitten. In de beginperiode
kwamen er tussen de vijftig en zeventig mannen naar de kerkdiensten. Omdat er toen nog geen re-integratie was in
België, bleven de gedetineerden daar ‘gewoon’ zitten, soms ook als hun straf er al op zat en men het toch niet zo’n
goed idee vond dat deze mannen op vrije voeten kwamen. Dat geeft natuurlijk frustratie bij de mannen en dat kun je
soms merken.
Als voorbereiding op een gevangeniskerkdienst wordt er een vaste groep vrijwilligers benaderd. Het programma met
liederen en muziek wordt samengesteld door de kartrekker. Deze programma’s worden momenteel in twintigvoud
geprint. Dit omdat er tegenwoordig minder mannen komen dan vroeger. De anderen, die voorheen betrokken waren
bij de diensten, zijn nu voor re-integratie in Gent of Antwerpen.
Het is mooi om te zien dat God doorgaat in de gevangenis. Heerlijk om die stoere mannen mee te zien zingen. Maar
de duivel is er ook. Zo heb ik meegemaakt dat iemand heel onrustig werd, elke keer als het woord Jezus viel. Hij
verstoorde de dienst. Het was voor ons overduidelijk dat de duivel hier aan de gang was. De man werd uit de zaal
gehaald en de rust keerde weer. Daarnaast is het ook een belevenis om in zo’n gevangenis te zijn, het is een plek waar
je normaliter (hopelijk) niet komt. Je voelt je beetje tijdreiziger.
Wat me motiveert om dit werk te doen? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, als ik kijk naar mezelf. Maar elke keer ga ik
met plezier, samen met de andere vrijwilligers. Ja, wellicht is dat het wel: samen werken in Gods koninkrijk, dat geeft
energie! En natuurlijk stimuleert het dat de mannen blij zijn als ze merken dat er mensen zijn die naar hen omzien.
Ik geloof dat we, zonder ons daar altijd zo van bewust te zijn, een opdracht uitvoeren die de Heere Jezus Zelf ons
geboden heeft!
Emile Koole

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 Matthijs Guijt, Dick den Hertog, Karel van Holten, Roland van
Rossum en Gertjan Spijk
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