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[ v o e T L i c h T ]

Maar hoe leg ik dat nu uit? Ik heb verschil-
lende versies bedacht en er uiteindelijk dit 
van gemaakt: 

Kerst... wat is dat eigenlijk?
Er was eens een jongen die voor zijn 
verjaardag een vissenkom met een paar 
vissen had gekregen. Elke dag als hij uit 
school kwam, ging hij direct bij zijn vis-
sen kijken. Hij zat dan lange tijd voor de 
kom en praatte tegen de vissen. Maar hij 
zag dat de vissen hem niet begrepen. Toen 
dacht de jongen: ‘Er is maar één mogelijk-
heid dat de vissen mij kunnen begrijpen. 
Ik moet een vis worden, net als zij.’
Zoiets is kerst. God die naar de aarde 
kwam en mens werd om aan jou te laten 
weten hoeveel Hij van jou houdt. 
Als je hier meer over wilt weten, op 
woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, 
om vier uur houden we een kerstviering 
in de soosruimte. Iedereen die hieraan 
mee wil doen is van harte welkom!

Gezelligheid
Er is geen echte kerkzaal in het Poortje, 
maar de soosruimte heeft plaats voor 20 tot 
30 mensen. In de week voor kerst is er ook 
aandacht voor de gezelligheid van kerstdagen 
op zich en hiervoor zijn de ouders of andere 
familieleden uitgenodigd. Zij kunnen komen 
om hun zoon of broer te bezoeken en mogen 
mee-eten op de afdeling waar hij zit. Ik ben 
die dag ook aanwezig voor wat of wie zich er 
maar aandient. 

Kerstviering
Tegelijk ben ik bezig een kerstdienst te 
organiseren op 25 december. Ik heb Tiemen 
Dijkema, dominee van de GKv Enumatil ge-
vraagd of hij mee wil werken en hij reageerde 
spontaan: ‘Oeps, lijkt me geweldig, maar hoe 
doe je dat...?’ Daar zijn we nu druk mee bezig. 
Met de muzikale invulling en een bijdrage 
van de jongens zelf. De een wil een kerst-rap 

schrijven en uitvoeren, de ander wil met de 
gitaar een of meerdere liederen laten horen. 
Onze zoon Hielke wil in het muzikale gedeel-
te een bijdrage leveren, zowel in het organi-
seren, motiveren en stimuleren als ook zelf 
gitaarspelen. Iemand van het personeel blijkt 
viool te spelen en wil ook meedoen. Tiemen 
neemt zijn panfluit mee. Dat wordt vast een 
mooie dienst!

Hoeveel jongens er komen, weet ik niet. Ik 
verwacht de jongens die trouw op de ge-
spreksgroep komen. Zij zijn hier langdurig. 
Die hier korter verblijven hopen voor de kerst 
weer weg te zijn. Als ik zeg: ‘Je komt toch wel 
even terug voor de kerstviering?’ krijg ik een 
grijns: ‘Ja zeg, ik zal even gek zijn.’

Een beetje gek
De jongens vinden mij een beetje gek en dat 
kan ik me voorstellen. Mijn rol als geestelijk 
verzorger is uniek. Ik hoef niet te oordelen, ze 
mogen mij alles vertellen, ik hoef daar geen 
verslag van te doen. Ik mag gewoon luisteren 
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en vaak komt er juist daardoor van alles boven, 
ook onderwerpen die henzelf verbazen. En ik 
verbaas mezelf over het grote geduld dat ik met 
hen kan hebben, dat heb ik niet van mezelf. 

Ik hou van humor, waardoor gesprekken soms 
een heel andere wending nemen. Zo zei iemand 
in een gesprek over het uitlokken van ruzie: 

‘Ineke, stel dat ik hier op de binnenplaats 
loop en jou een flinke mep geef, – dat zou 
ik natuurlijk nooit doen – maar stel dat. 
Wat doe jij dan?’
Ik schoot in de lach en zei: ‘Dan geef ik je 
een knuffel.’ 
‘Nee.. serieus.’
‘Ja.. echt...’
‘Maar waarom dan?’
‘Tja.. misschien omdat ik weet, – zoals 
je net zegt- dat je dat helemaal niet wilt 
doen? 

Een beetje gek ja, maar misschien zegt dit ook 
iets over het dwaze van God... Hij houdt ook 
niet op van ons te houden.

Tafelvoetbal
Na de gespreksgroep speelde ik een paar 
potjes tafelvoetbal met een van de jongens. 
Toen praatten we over het onderwerp, waar-
over hij het in de groep niet durfde hebben. 
Ze ontroeren me vaak, deze jongens, omdat ze 
zo kwetsbaar zijn. Kwetsbaar door hun verle-
den, kwetsbaar door wat ze gedaan hebben 
en waarvoor ze hier zitten. Kwetsbaar door 
hun onzekerheid, die ze verbergen achter hun 
grote mond. Momenteel bespreek ik met hen 
een aantal spreuken van Salomo over wijsheid. 
Ik maak deze lessen zelf want zo’n spreuk als: 
‘Mijn zoon, luister naar de wijze lessen van 
je vader, zoek je houvast in wat je moeder je 
geleerd heeft’, gaat voor een van deze jongens 
zeker niet op. Integendeel, deze woorden 
staan haaks op zijn werkelijkheid. ‘Ik ging al 
vroeg met mijn vader op pad en zo heb ik al-
lerlei foefjes geleerd hoe je iets moet jatten’.

Schrijnend
Er zijn ook jongens die van huis uit wel veel 
mee hebben gekregen. In hun puberteit belan-
den ze, vaak mee door hun vriendschappen, 
toch in de criminaliteit. Maar de meeste jon-
gens hebben veel schrijnende dingen meege-
maakt. De opmerking ‘ze zitten hier niet voor 
hun zweetvoeten’, doet me altijd pijn. Op zich 
klopt de constatering, maar wat kan hij er aan 
doen dat hij als verslaafde geboren is? Of dat 
hij al verwaarloosd is in de eerste jaren van 
zijn leven. Soms vraag ik na zo’n opmerking: 
‘Als jij zo was geboren en opgegroeid, hoe zou 
jouw leven er dan uitzien?

Genieten van kinderen in de kerkdienst
Ik heb ook catechisanten buiten de gevan-
genis. Tegen hen zeg ik wel eens: ‘Door dit 
werk ben ik me er van bewust geworden hoe 
bevoorrecht we zijn dat we hier zo met elkaar 
zitten. Dat je leert om met elkaar te praten 
en dat je over Gods liefde mag horen. Dat je 
van een thuis komt waar je eten krijgt en daar 
weer naar toe gaat. En dat je ouders hebt die 
bezorgd om je zijn. 
Ik zat in de kerk eens achter ouders met drie 
kleine kinderen. De kinderen waren nogal ru-
moerig. Vader nam er één op schoot en moe-
der even later ook. Na de dienst verontschul-
digde vader zich: ‘Sorry dat onze kinderen zo 
onrustig waren’. Mijn gemoed schoot vol: ‘Ik 
heb genoten.’ Hij keek verbaasd en ik vertelde 
hem over mijn werk in een jeugdgevangenis: 
‘Dat is precies wat de jongens daar missen en 
tekort zijn gekomen. Liefde, aandacht, zorg. 
En ook opvoeding.’ 

Woorden overbodig
Onlangs vroeg een jongen een gesprek aan. Hij 
vertelde dat hij een lied had geschreven voor 
zijn biologische moeder met wie hij geen con-
tact meer kon hebben. Ik vroeg hem of ik dat 
lied mocht horen en in de muziekruimte heb 
ik gezeten en geluisterd. Soms zijn woorden 
overbodig. 

Prettige samenwerking met de Imam
Ondanks de fundamentele verschillen die wij 
beiden zien tussen de Islam en het christe-
lijk geloof, kunnen de Imam en ik heel goed 
met elkaar overweg. Een enkele keer houden 
we een gezamenlijk groepsgesprek, zoals bij 
het Offerfeest. Een Islamitische feest waarbij 
herdacht wordt dat Abraham zijn zoon Ismaël 
offerde. Ik hoor nieuwe dingen waar ik over 
na mag denken en door mag praten. Ik merk 
dat er van de goede harmonie tussen ons al 
veel uitgaat. Dat wij een voorbeeld voor de 
jongens zijn, omdat we naar elkaar luisteren 
en respectvol met elkaar omgaan. 
Laatst vroeg de imam mij of ik aan de jongens 
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wilde doorgeven dat hij het groepsgesprek op 
een later tijdstip zou houden die dag. ‘O, dan 
komen wij vanmiddag bij u’, zeiden er een 
paar tegen mij. En omgekeerd kan dit ook. 
Afgelopen week bracht ik ‹mijn’ jongens 
terug naar de afdeling. Een van deze moslim-
jongens sprak mij aan: ‘Als ik u zie word ik 
altijd blij. Ik weet niet hoe dat komt, maar 
ergens hebben we een klik.’ En ik weet: ‘die 
klik is Gods liefde’.

Hij laat me niet los
‘Bent u altijd al zo gelovig geweest?’ Soms 
krijg ik deze vraag en zeg dan ‘ja’. Als kind 
ben ik gedoopt, maar er kwam ook een mo-
ment dat ik niets meer met God te maken 
wilde hebben. In mijn jeugd voelde het geloof 
vaak als een dwangbuis, het moest wel zus 
of zo. Dat bracht mij tot: ‘God als u zo bent 
als mij verteld wordt, dan wil ik niet meer 
in U geloven.’ Een tijdje later zongen we in 
de dienst psalm 56: ‹Dit weet ik vast, God 
zal mij nooit verlaten...› Dat raakte me heel 
diep: ook al loop ik bij God weg, Hij laat mij 
niet los. Jaren later brak het me toch op, veel 
dingen bleek ik niet verwerkt te hebben en 
dat bracht me in een dip. Maar er was ook 
iets heel bijzonders, Ik had Gods Hand gezien 
die me vasthield en Hij heeft me nooit meer 
losgelaten. 

Omslag
In 2005 ging ik naar een conferentie over 
machtsmisbruik in maatschappij, kerk en 
gezin, en ik onderging daar een grote omslag. 
Ik ontdekte hoe God een God van liefde is en 
sindsdien zeg ik wel eens: ‘Ik weet dat ik God 
volkomen kan vertrouwen, maar ik vertrouw 
niet altijd wat mensen over Hem zeggen.’
Ik vind het daarom ook belangrijk dat iemand 

niet gaat geloven omdat ik het zeg, maar om 
wat hijzelf ontdekt over God. Zo zei ik eens 
tijdens een catechisatieles: ‘Je moet niet alles 
geloven wat ik zeg.’ Dat gaf hilariteit, maar ik 
vervolgde: ‘Onderzoek het zelf.’
Het deed me daarom goed dat een jongen in 
het Poortje zei: ‘U probeert me niet over te 
halen, u reikt me iets aan.’ Zo is God, Hij biedt 
ons Zijn liefde aan. 

Pionier
Ik krijg veel medewerking en steun van de 
predikanten om me heen, ook vanuit onze 
kerkgemeenschap. Toch voel ik me een pio-
nier, omdat ik vrij ben om de diensten in te 
vullen. Ik val niet onder het landelijke Justitie-
pastoraat en ook niet onder een kerkgenoot-
schap. Misschien is dat ook wel de bedoeling, 
ik ervaar God zelf als mijn Regisseur en stage-
begeleider. Vanmorgen reed ik langs de bank 
om te pinnen. Het was nog vroeg en de hekken 
waren dicht. Ik dacht terug aan de tijd dat ik 
de sleutels van dit hek had. En de sleutels van 
de deuren en de kluis. En ik dacht: ‘Hier heb ik 
geleerd alles goed op te bergen en met sleutels 
om te gaan.’ 

Vertrouwen
Na een gesprek moet ik zo’n jongen weer op-
sluiten in zijn cel. Wat is dat moeilijk! Dat zeg 
ik ook tegen hen, waardoor ik juist van hun 
kant hulp krijg. ‘U moet mijn cel nog afslui-
ten,’ wordt er dan gezegd. En dat doet me wat. 
Het geeft over en weer vertrouwen. 

Sleutelbos
Dr. Peer van der Helm is gepromoveerd op 
een onderzoek naar de effecten van gesloten 
opvang. Hij is o.a. bekend van zijn boek ‘Wat 
werkt in de gesloten opvang?’ Over machts-
vertoon zegt hij: ‘probeer zoveel mogelijk te 
voorkomen dat je sleutelbos rammelt’. Ik kan 
me heel erg in zijn methode vinden. 
Ik heb ook veel geleerd van ‘Vorming’. Dat 
zijn gespreksgroepen in een mannengevange-
nis, waaraan ik vanaf 2007 mee doe. Daar heb 
ik veel geleerd over het werken met multicul-
turele groepen. In deze gesprekken is het niet 
de bedoeling om met de mannen te bidden.
Nu mag ik dat wel, het wordt juist van mij 
verwacht en het gebed is heel essentieel voor 
mij. Ik ervaar dat God luistert. Soms denk ik: 
‘hoe komt het toch dat mijn gebed soms zo›n 
uitwerking heeft, want ik zie jongens veran-
deren.’ Onlangs drong het weer tot mij door: 
‘Als ik bid, bidt Jezus mee’. Als ik zeg: ‘Vader 
hier is… NN…’, dan zegt Jezus: ‘Vader hier is … 
NN…’ Dan kan ik niet anders dan God prijzen. 

Dromen?
Ik hoop dat er een potje komt waaruit de gees-
telijke nazorg van deze jongens betaald kan Probeer te voorkomen dat je sleutelbos rammelt
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worden. Vooral voor die jongens die serieus 
meedoen. Ik zou er graag meer tijd in willen 
steken om met hen te onderzoeken in welke 
kerkgemeenschap ze zich thuis zouden kun-
nen voelen. Of meer tijd willen hebben om ze, 
na hun vertrek uit het Poortje, te bezoeken. 
Zoals Micky (niet de echte naam). Een paar 
keer kwam hij op de gespreksgroep. De eerste 
keer was de groep eigenlijk te druk. Eén deel-
nemer begon met een roerstokje te schieten, 
precies op het hoofd van een ander. Krijg ze 
dan maar weer eens rustig. Micky was niet 
druk, hij keek alleen maar, hoe reageerde ik?

Ontslag
De volgende week was hij er weer en kwam 
met heel gerichte vragen. Vragen waar onze 
kerkjongeren ook mee zitten. ‘Wil je er mis-
schien een uurtje met mij over doorpraten?’, 
vroeg ik hem. We maakte een afspraak voor de 
volgende dag. Maar hij kreeg het bericht dat 
hij om één uur met ontslag mocht. ‘Micky zit 
al op je te wachten.’ Dat kreeg ik te horen toen 
ik bij Het Poortje kwam. Hij wilde niet weg 
zonder mij gesproken te hebben. En Micky zei: 
‘Ik geloof dat wat jij over God vertelt waar is. 
Mijn moeder wilde altijd graag dat ik meeging 
naar de kerk, maar ik wilde vaak niet. Dan 
voel ik me zo schijnheilig. Als ik nu weer thuis 
ben, wil ik met haar mee.’

Belang
Van Het Poortje heb ik toestemming om 
jongens die weggaan te bezoeken. Zij werken 
graag mee aan alles wat in het belang is van 
deze jongens. Ik begrijp het beleid van het 
Poortje, het is gebaseerd op de inzichten van 
Peer van der Helm. Niet op straf, maar op 
opvoeden gericht. Zij proberen een goed peda-
gogisch klimaat te creëren waar jongeren ook 
fouten mogen maken. Als christen kan ik heel 
goed aansluiten bij deze aanpak. Jezus zegt 
immers: ‘Ik ben niet gekomen om te oordelen 
maar om te redden.’
Ik geloof dat God een uitnodigende God is die 
juist om die reden naar de aarde is gekomen. 
En ik mag de jongens vertellen dat ze waarde-
vol zijn voor God, dat God ook met hun leven 
een doel heeft.

Kerkdienst in een auto
Pas hoorde ik dat een van de jongens vrij zou 
komen en dat een ander met verlof mocht. Ik 
vroeg: ‘Wie komt jullie halen?’ ‘Niemand’, was 
het antwoord. Onvoorstelbaar dat er niemand 
is die je komt halen. Die zondagochtend stelde 
ik mijn man Tjeerd voor om ze af te halen en 
naar station of huis te brengen. We gingen 
naar Veenhuizen, waar de ene jongen al bij 
de bushalte stond. Hij was verrast en vroeg: 
‘Hoe kom je eigenlijk hier?’ Ik: ‘Om jullie naar 
het station of naar je huis brengen. Als je dat 

wilt tenminste.’ ‘Te gek, dit is te gek’, zei hij. 
‘Waarom ben je zo lief?’ ‘Dat doet Jezus in mij 
en ik wil dit graag omdat ik geloof dat Jezus 
dit ook voor jou zou doen.’ Hij zei: ‘Ik geloof 
ook in Jezus, maar ik wist niet dat Hij dit ook 
doet.’
We konden die ochtend niet meer naar de 
kerk, maar dit reisje was een feest op zich. En 
al is het maar een druppeltje, toch geloof ik 
dat deze jongens in de trein iets hadden om 
over te praten. 

Levenslang
Deze jongens hebben vaak geen goed verle-
den, net als Bob, de hoofdpersoon van mijn 
net uitgekomen boek ‘Levenslang’. Voor de ti-
tel ging ik overstag toen ik besefte dat die een 
dubbele betekenis had. Je kunt ook levenslang 
in Christus hebben. En dat duurt echt een 
eeuwigheid lang!
Een van de jongens zei: ‘Ineke, in dat dag-
boekje van jou staat dat God elke dag van 
mijn leven gepland heeft. Als dat echt zo is, 
dan heeft Hij ook gepland dat ik die ‹misdaad› 
ging plegen’. Verrast zei ik: ‘Hé, wat mooi dat 
jij in het dagboekje leest.’ ‘Ja, zo af en toe’, zei 
hij met een lichte grijns. En ik begreep dat ze 
er onderling over hadden gesproken want hij 
zei: ‘Brian zegt dat God je soms ook iets laat 
doen om ervan te leren.’ Bijzonder dat ze er zo 
ook met elkaar over praten. 

Het beste met je voor
Ik zei: ‘Dat God jouw wegen plant hoeft niet te 
betekenen dat jij die weg ook gaat. Jij kunt een 
hele andere weg gaan dan wat Gods bedoe-
ling met jou is. Net zoals in het traject wat er 
hier voor je gepland wordt. Het is de bedoe-
ling dat het goed met je gaat. Geloof me, God 

Wat kan hij er aan doen dat hij als verslaafde geboren is?
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heeft ook het beste met jou voor. Maar om te 
ontdekken wat Hij wil met jouw leven is het 
ook goed dat jij aan Hem vraagt, wat Híj wil 
dat jij doet. 
Stel dat je, voordat je je misdaad beging, eerst 
aan God had gevraagd: ‹Wilt U dat ik dit doe? ‹ 
Had je het dan ook gedaan?’

Onderdompelen
Tijdens het praten pakte ik mijn dagboekje 
en las op de bladzijde die ik open sloeg: ‹Blijf 
met Mij op de goede weg. Vele stemmen 
schreeuwen om je aandacht en proberen je 
op een ander spoor te krijgen, maar ik heb je 
geroepen om zo dicht mogelijk bij Mij te zijn. 
Om je onder te dompelen in Mijn nabijheid 
en in Mijn vrede te leven.› Deze jongen pakte 
verbaasd het dagboekje uit mijn handen: ‘Hoe 
komt het dat je deze bladzijde nu openslaat?’ 
Ik, ook onder indruk van deze woorden: ‘Zou 
dat misschien komen omdat ik zojuist aan 
God heb gevraagd: Wat wilt U dat ik tegen 
deze jongen zeg...?’

Geduld en wijsheid
De Bijbel staat vol met mooie en bemoedigen-
de woorden. Laatst las ik met een jongen, die 
door zijn ongeduld snel gefrustreerd raakte, 
een paar verzen uit Jacobus 1. Ik paste de tekst 
een beetje aan door zijn naam in te vullen: 
‘Beste Jacky, als je leven vol moeilijkheden en 
verleidingen is, wees dan maar blij, want als 
de weg ruw is, kan je geduld groeien. Laat je 
geduld dus toenemen en probeer niet de pro-
blemen te ontlopen. Als je geduld volgroeid 
is, zul je alles aankunnen en je zult een sterk 
en zuiver karakter hebben. Als je wilt weten 
wat God van je verlangt, vraag het Hem en 
Hij zal het je graag vertellen. Want Hij staat 
altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt 
voldoende wijsheid te geven.’

Ik ben blij dat ik dit werk mag doen. Ik ben 
blij met de samenwerking met mijn collega’s. 
Ik vind het heel bijzonder hoe we er samen 
voor de jongens mogen zijn. En of iemand nu 
atheïst, moslim of christen is, we gaan voor 
hetzelfde doel. Dat is deze jongens begeleiden 
en ze te helpen goede keuzes te maken. n

Ineke Baron is sinds 2005 werkzaam als 
vrijwilliger in gevangenissen. Vorige 
maand is haar boek ‘Levenslang’ uitge-
komen, in samenwerking met Niels de 
Jong. Een waargebeurd verhaal over een 
moordenaar. ‘Het boek vertelt het drama van 
binnenuit, zonder opsmuk, direct, maar juist 
daardoor indringend en bewogen’ zo heeft een 
lezer als recensie op de website van Bol.
com geschreven.
Het verhaal gaat ook over de moordenaar 
aan het Kruis. ‘Jezus, gedenk mij als u in 
uw paradijs komt’, zei hij, misschien een 
uur voor zijn dood en Jezus reageert met: 
‘Heden zul je met Mij in het Paradijs zijn’. 
De rode draad in dit verhaal is niet onze 
goede wil, maar Gods grote liefde. Hij die 
Zijn armen uitstrekt naar de mensen die 
Hij gemaakt heeft. 
Naast haar praktijk als psycho-sociaal en 
pastoraal therapeut is ze sinds april 2012 
ook geestelijke verzorger in jeugdgevange-
nis Het Poortje in Veenhuizen. Een baan 
die haar op het lijf geschreven is. Vanwege 
dit werk en haar eindeloze leergierigheid 
loopt ze een eigen traject aan de Theologi-
sche Universiteit.


