Hoe Younes in de jeugdgevangenis in Veenhuizen terechtkwam…
Een thriller, een giller en af en toe een traan..
Ja die Younes,
Tijdens de kerstviering in 2013 in Norgerhaven nam hij ook al het woord.
We hadden een prachtig programma, er was een jongen die gitaar speelde, een ander had een
keyboard en weer een ander hield van rappen en met elkaar kregen we een mooi afwisselend
programma.
Vanwege de vele aanmeldingen moesten we vanuit de soosruimte op het laatste moment nog
verhuizen naar de sporthal. Zelfs de directeur en zijn vrouw woonden deze ochtend bij en ook het
hoofd van de schoolinspectie van Noord-Nederland was er met haar man. Er kwam een zangeres
vanuit de gemeente van Haulerwijk en onze jongste zoon speelde mee met zijn gitaar. Voorzitter
Tiemen hield drie korte overdenkingen met als thema: ‘Kerst, wat is dat eigenlijk en is dat ook voor
mij?’

“Dit was geweldig! Top dat we als moslims en christenen zo’n mooi feest kunnen vieren samen.”

Na mijn dankwoord stapte Younes, naar voren en zei: “Dit was
geweldig! Top dat we als moslims en christenen zo’n mooi feest
kunnen vieren samen.” Zijn woorden maakten op mij veel indruk.
Nu, zeven jaar later, ontmoet ik nog regelmatig sommige jongens uit
de jeugdgevangenis. Twee van hen hebben zelfs een tijdje bij ons in
ons gasthuis In de Luwte gewoond. Maar de jongen die een speech
hield na de kerstviering had ik nog niet weer gesproken tot… tot ik
hoorde dat hij een boek aan het schrijven is. En wat voor een boek…
Toen de coronamaatregelen in het afgelopen voorjaar ons
verplichtten binnen te blijven is deze man aan het schrijven
geslagen over zijn detentieverleden. In juli is hij met zijn vriendin
naar Veenhuizen gekomen en hebben ze bij ons gelogeerd. Dat was
een fantastisch weerzien. En zijn schrijftalent, daar zeg ik ‘u’ tegen.
Prachtig, voor een deel in straattaal geschreven. Redelijk
ongecensureerd. De verwachting is dat het boek dit jaar nog
gepubliceerd wordt.
Ineke

Even voorstellen: Marten
Je zal maar een gedetineerde zijn en hulp nodig hebben…
Wie ik ben?
Een iets nuchtere Fries, 57 jaar, een christen die humorvol en liefdevol met mensen om gaat. Dat
lukt helaas niet altijd. Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden en van de vijf kinderen die ik zo lief
heb en allemaal volwassen zijn wonen er nu tijdelijk nog twee bij mij thuis.
Via mijn vriendin Marja leerde ik ook Neemias kennen. Marja en ik verzorgden eens de maaltijden en
catering bij een herstelweekend. Het was erg leuk dit samen te doen.
Tot dan toe had ik nog niets met het
gevangeniswezen. Maar ik heb wel een liefdevol hart
voor kinderen. Bij het kinderwerk in de kerk ben ik al
heel wat jaren actief, hier ligt echt mijn passie. Te
proberen een band op te bouwen en hen te vertellen
over Jezus. Ik merk dat er heel veel kinderen zijn die
het moeilijk hebben en dat raakt mij. Het veilig
voelen in de groep vind ik heel belangrijk en wanneer
dat er is ……….
Ik zie dat Neemias veel doet voor mensen die aan de
rand van de maatschappij leven en ik zag dat door
het hele team heel liefdevol met hen wordt
omgegaan, dat heeft mij echt geraakt. In het
gasthuis ‘In de Luwte’ heb ik Ineke en Tjeerd Baron
leren kennen. Tjeerd als een rustige liefdevolle man
die het heerlijk vindt om Fries te spreken en Ineke
die zoveel betekent voor zoveel mensen en altijd
onbevooroordeeld en met respect met iedereen
omgaat.

"en dat er dan mensen zijn die in navolging van Jezus er gewoon alleen voor je willen zijn
en geen oordeel hebben."

Toen de vraag kwam om in het bestuur te komen van Neemias, moest ik er even over nadenken. Ik
dacht: "laat me het maar doen, je zal maar een gedetineerde zijn die hulp nodig heeft en dat er dan
mensen zijn die in navolging van Jezus er gewoon alleen voor je willen zijn en geen oordeel hebben.
Die laten zien hoe zij in het leven staan, dat wij zelf ook niet zonder fouten zijn." Wat wij in liefde en
ook in praktische hulp kunnen betekenen voor (ex-)gedetineerden vind ik zo geweldig. Daarom heb
ik weloverwogen het besluit genomen om hier in geloof in te stappen.
Marten

Bijzonder hoe snel dingen kunnen veranderen
Bijzonder hoe snel dingen kunnen veranderen maar met Ineke als vriendin loop je dat risico;-)
Jaren geleden ben ik in de PI (penitentiaire inrichting) in Veenhuizen als vrijwilliger begonnen de
kerkdiensten te bezoeken. Ik weet nog dat ik met één van de vrijwilligers na de dienst een lang en
heel mooi gesprek had, een oudere man, keurig in pak. Toen we weer naar buiten zouden gaan
vroeg ik of hij mee liep maar toen bleek dat mijn gesprekspartner daar moest blijven … Beschamend,
hij was zo netjes verzorgd en in pak, geen seconde had ik bedacht dat dat een gedetineerde zou
zijn…

"als we aan het eind vroegen wie er graag gebed wilde ontvangen was er geen enkele
schaamte of terughoudendheid, alleen maar enthousiasme."

Ook hebben Ineke en ik met een team een Alpha in Prison-cursus gegeven in de jeugdgevangenis het
Poortje. Zo bijzonder te merken hoe hongerig de jongens waren naar wat we wilden vertellen en als
we aan het eind vroegen wie er graag gebed wilde ontvangen was er geen enkele schaamte of
terughoudendheid, alleen maar enthousiasme.
Wat zo bijzonder is, nu werk ik met mensen die vaak tijdelijk niet zelfstandig in de maatschappij
kunnen functioneren. Veel hebben tijd in de gevangenis gehad en krijgen nu de rust en de tijd om
hun leven weer op rit te krijgen. Ik mag op mijn plek in Rolde een stuk begeleiding geven hierin.

"Met de liefde van Jezus en met Zijn liefdevolle ogen naar de bewoners kijken."

Sinds drie maanden werk ik nu bij Phusis in
Rolde. Afgelopen zomer had Ineke mij al een
aantal keren mee gevraagd naar Rolde om te
helpen en zo raakte ik daar al een beetje thuis.
‘Kom hier werken, je vindt je plekje wel’ zei Ineke
en zo is het gegaan. In september ben ik
begonnen met de opleiding Persoonlijk
Begeleider Specifieke Doelgroepen. De opleiding
is begonnen met ontwikkelingspsychologie en nu
al krijg ik meer inzicht in bewoners, hun
problematiek, maar ook hoe je beter met ze kunt
omgaan. Verder merk ik dat ik heel veel
reflectieverslagen moet schrijven, veel gesprekken moet oefenen en intervisiegesprekken heb met
een groepje uit mijn klas. Ik denk dat deze opleiding mij in drie jaar samen met de praktijkervaring
op mijn werkplek in Rolde me helemaal klaar zal stomen voor deze uitdagende functie. Maar het is
vooral genieten iedere dag! Begeleiden vanuit onvoorwaardelijke liefde. Met de liefde van Jezus en
met Zijn liefdevolle ogen naar de bewoners kijken. Deze functie houdt me heel dicht bij God omdat
ik Hem in de begeleiding echt ieder moment nodig heb! Een vriend van mij zei: "zoals ik het hoor
ben je op je bestemming …" Ik hoop het van harte!!
Marja

Even voorstellen: Mettha
Iedereen verdient een menselijke behandeling
Ik ben Mettha de Haan, ik ben 52 jaar en ik woon sinds
elf jaar in Assen. Ineke Baron en Jolien Moes ken ik
goed omdat wij jaren gewoond hebben in Haulerwijk.
Ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen, van wie
twee nog thuis wonen. Toen ik benaderd werd door
Jolien om deel te nemen aan het besturen van Neemias
stond ik daar positief tegenover. Ondanks dat ik geen
ervaring heb met gedetineerden in professionele zin,
vind ik het mooi om mee te denken. In de wereld om
mij heen zie ik dat er ook veel noodzaak is om meer te
(ver)delen. Niet alleen in financiële zin, maar ook
vooral in aandacht en liefde. Opgroeien in liefde en
stabiliteit is medebepalend of criminaliteit wel of niet
vat op je kan krijgen.

"ik heb gemerkt hoe belangrijk het is te delen met en
te investeren in mensen die minder kansen krijgen."

Zelf heb ik gezien hoe belangrijk een stabiele basis is voor de keuzes die mensen maken in hun jeugd
en hun verdere leven. Vaak denken wij hierbij aan het opgroeien, maar dit geldt natuurlijk ook voor
mensen van wie de basis weg valt, zoals vluchtelingen. Zelf ben ik maatje van een Syrisch gezin en ik
heb gemerkt hoe belangrijk het is te delen met en te investeren in mensen die minder kansen
krijgen. Het voorkomt eenzaamheid, het bevordert de integratie en het gelukkig zijn in Nederland.
Via een buddy-project kon ik helpen met de taal, met cultuur en andere praktische zaken. Ik ben dan
ook erg gemotiveerd om mee te denken, omdat iedereen waar ze ook vandaan komen of wat ze ook
gedaan hebben, gezien mag worden en een menselijke behandeling verdient.
Mettha

Gasthuis In de Luwte
Het vraagt veel maar levert ook veel op
Van juni 2019 tot mei 2020 hadden we
gezelschap van mevrouw R.O. en zoon K.O. Zij
hebben de Nigeriaanse nationaliteit. Ze waren
naar Nederland gekomen om man en vader in
de gevangenis te bezoeken. Een heel bijzonder
weerzien.
Inmiddels is vader ook vrij en wonen ze als
gezin in een dorp niet ver bij ons vandaan. Dit
traject heeft veel begeleiding gevraagd maar
het heeft nog veel meer opgeleverd. We zijn
dankbaar voor alle steun die we in deze tijd
hebben mogen ervaren. Zonder uw hulp was
dit niet mogelijk geweest. Op 20 december
wil vader zijn dankbaarheid uitspreken in een
kerkdienst in de Kruiskerk in Haulerwijk. Dit lijkt een bijzondere dienst te gaan worden waarin de
Afrikaanse zanger Basali Menaka enkele Nigeriaanse liederen zal zingen. Deze dienst zal online ook
live uitgezonden worden, via www.kerkdienstgemist.nl.

20 december 14.00 uur in de Kruiskerk te
Haulerwijk, Valckeniersweg 3.
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