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1ste Nieuwsbrief
Dit is de eerste Nieuwsbrief van de Stichting Neemias.
In juli 2014 is Stichting Neemias opgericht.
De missie van Stichting Neemias is om vanuit liefde en de
bewogenheid, zoals zichtbaar was in Jezus’ leven en werken,
om te zien naar mensen die door welke oorzaak dan ook in de
gevangenis zijn terecht gekomen.
Werkzaamheden vanuit deze missie zijn onder andere:





Bijdrage leveren aan samenkomsten/kerkdiensten
Nazorg bieden aan gedetineerden en eventueel hun
omgeving/familie
Samen met de gedetineerde zoeken naar een geschikte
kerkelijke gemeente en hiervoor contacten te leggen
Voorlichting geven in kerkelijke gemeenten en
geloofsgemeenschappen
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Van de voorzitter
In deze eerste Nieuwsbrief van de Stichting Neemias hoort ook
iets van de voorzitter te staan. Stichting Neemias bestaat nu
een jaar en het werk van het bestuur begint vorm te krijgen.
Wie onze Stichting een beetje kent en de website of de flyer
gezien heeft weet dat de Stichting is opgericht vooral om het
gevangenenwerk van Ineke Baron te ondersteunen. Elders in
deze Nieuwsbrief vertelt ze over haar werk, en graag verwijs ik
de lezer naar haar verhaal.
Het bestuur
Het bestuur de Stichting bestaat uit vijf personen, en het is de
bedoeling dat in de Nieuwsbrieven met enige regelmaat elk
bestuurslid aan het woord komt om iets over zichzelf te vertellen en
over zijn of haar betrokkenheid bij de Stichting en het werkterrein.
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Wat mijzelf betreft: ik ben predikant bij de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) te Enumatil en kwam een paar jaar geleden in contact
met Ineke Baron. Bij diverse gelegenheden in het kerkelijke leven in
Groningerland kwamen we elkaar tegen en incidenteel werkten we
samen in bijvoorbeeld
jongerenwerk. Anderhalf jaar geleden vroeg ze me of ik wilde
meewerken aan de kerstfeestviering in de Justitiële Jeugdinrichting
Juvaid ( Het Poortje) in Veenhuizen. Dat was het begin van ongeveer
een jaar samenwerken rond het pastorale werk in Het Poortje en
meedoen met de Alpha Prisons in deze gevangenis. Halverwege dat
jaar is de Stichting Neemias opgericht, en Ineke, de
initiatiefneemster, vroeg mij of ik voorzitter wilde worden. Nu ben ik

Tiemen Dijkema

wel wat bestuurlijk ingesteld, zulk werk ligt me wel, en daarom heb ik ja gezegd. En met de
nodige praktische ervaring in de gevangenis zelf en gesprekken met gedetineerde jongens
weet ik ook een beetje waar het over gaat. Als bestuurder probeer ik het werk van de Stichting
in goede banen te leiden en de doelstelling van de Stichting te bewaken en te bevorderen.

Comité van aanbeveling
Als u de website van de Stichting bezoekt, komt u ook het comité van
aanbeveling tegen. Diverse mannen en vrouwen uit het kerkelijke en
maatschappelijke leven steunen de doelstelling van ons werk. We zijn
als bestuur erg dankbaar voor die steun. Zonder veel woorden en
activiteiten betekenen deze mensen veel voor de goodwill van onze
Stichting.
Sinds kort is er een nieuw lid van dit comité. Het is mr. John Lapré.
Hij is jurist bij het commando zeestrijdkrachten van het ministerie
van defensie. Ook hij is in contact gekomen met Ineke Baron en hij is
erg belangstellend in het werk van de Stichting. Af en toe hebben we
al eens gebruikt gemaakt van zijn juridische kennis.

Alpha Prisons
Van september 2014 tot en met januari 2015 heeft er
een Alpha Prisons plaatsgevonden in de jeugdgevangenis
Het Poortje in Veenhuizen. Acht vrijwilligers hebben aan
deze Alpha mee gewerkt en het aantal deelnemers
varieerde van 3 tot 9. Ondanks soms erg moeilijke
dingen mogen we terugzien op een bijzonder mooie tijd.
Vanuit haar ervaring geeft Ineke ook voorlichting aan
andere pastors en vrijwilligers, hoe in een
jeugdgevangenis een Alpha Prisons voor te bereiden en
te organiseren. Deze verzoeken komen via de landelijke
organisatie Alpha Prisons bij haar terecht.

Poppo
Op de laatste pagina vind u een bijzonder lied, een rap,
geschreven door Poppo. Ineke leerde hem kennen in de
jeugdgevangenis en hij is een van de jongens met wie ze ook
nu, na detentie, nog contact heeft. Samen bezoeken ze af en toe
een kerkdienst. Wat ontroert in dit lied is dat het staat voor veel
jongens in hun zoektocht naar houvast.
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Ineke - werk en studie
In deze nieuwsbrief gaat het met name over de persoon en
het werk van Ineke Baron, onze gevangenenpastor.
In oktober 2015 kwam er een einde aan de ‘stage’ van Ineke
als geestelijke verzorger in de jeugdgevangenis Het Poortje
in Veenhuizen.
Inmiddels is ze bezig met het laatste traject van haar
opleiding en gaat ze voor in gevangenisdiensten in
Veenhuizen
Naast de interne opleidingen binnen het gevangeniswerk en
diverse theologische vakken aan de Theologische Universiteit
in Kampen heeft Ineke nu een jaar van de tweejarige
sprekersroute aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam
gevolgd. Ze mag in het komende jaar het tweede jaar
volgen. Dit betekent voor haar dat dit haar achtste en
waarschijnlijk ook haar laatste studiejaar zal zijn. Ze hoopt
en verwacht – en de Stichting hoopt dat met haar - dat ze
vervolgens op de lijst van ‘voorgangers in
gevangenisdiensten’ wordt opgenomen.
Verder werkt ze mee aan groepsgesprekken die vanuit Gevangenenzorg Nederland
georganiseerd worden in Penitentiaire Inrichting Lelystad en aan het Building-Bridgesprogramma, een hersteltraining voor daders en slachtoffers.
Als ambassadeur van onze Stichting geeft ze lezingen en als gevangenenpastor wordt ze
steeds vaker gevraagd voor te gaan in kerkdiensten buiten de gevangenis.

Nazorg na jeugddetentie
We blijven nadenken hoe de jongeren te integreren in een kerkgemeenschap en onder onze
jeugd, maar we zien hierin ook problemen richting onze eigen jeugd en zo is het idee ontstaan
van herstelweekenden. Er is veel wat deze jongeren moeten verwerken en we hopen daar in
deze weekenden tijd voor te hebben. Aan deze herstelweekenden zullen ook jongeren die niet
in detentie hebben gezeten meewerken. Vanwege dit plan en vanwege het ‘buiten’werk dat
steeds meer aandacht vraagt is Arjen van der Vaart als straat/meelooppastor aangesteld.
Arjen zal zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Als stichting ontdekken we dat er veel in beweging is, maar ook dat God tegelijk met het werk
arbeiders geeft. Dit is voor ons een bijzondere ervaring en het doet ons steeds meer beseffen
dat we werkelijke een levende God hebben die deze wereld niet loslaat en niet laat varen het
werk waarmee Hij is begonnen.
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Opa, omdat ik je mis
Rap van Poppo
Couplet 1
Het is alweer 4 jaar geleden, dat je naar de Heer bent gegaan.
Dat doet mij zeer van binnen; want ik kan het allemaal niet
aan. Ik heb onze familie in de steek gelaten, kwam in een
diepe dal. Opa je moet eens weten, ik mis jou, het is iets waar
ik van baal. Ik had schijt aan alle regels, dat was iets waar ik
niets van weten wou. Ik kon het niet vatten dat de Heer je
weg nam, jij was degene waar ik op bouw.
Ik stopte mijn gevoel 4 jaar lang weg en wist niet meer waar
ik moest zijn, om een goede kleinzoon te zijn, waar jij vanaf
boven je licht op schijnt.
Refrein:
Ik mis je, ik mis je, Opa ik mis je.
Ik mis je, ik mis je, Hand in Hand de Kameraden
ik mis je opa, sterker door de strijd.
Couplet 2
Opa ik wist het allemaal even niet meer hoe ik verder moest
gaan. Het deed mij veel te zeer, het gemis, ik hoop dat je mij
kunt vergeven, je blijft in mijn gedachten voortbestaan. Ik heb
verkeerde keuzes gemaakt, daarom belandde ik in het gevang.

Ik neem hiervoor mijn
verantwoordelijkheid, dat is iets wat
je mij had geleerd toen je nog in
levende lijve bij ons was.
Refrein:
Ik mis je, ik mis je, Opa ik mis je.
Ik mis je, ik mis je, Hand in Hand de Kameraden
Ik mis je, ik mis je, sterker door de strijd.
Couplet 3
Je leeft voort in mijn hart, ik zal je nooit vergeten, je bent
mijn opa en vriend voor het leven. Soms weet ik het allemaal
niet meer, dan denk ik terug aan de dingen die je tegen mij
zei. Uit die gedachtes haal ik de kracht om door te gaan.
De pijn die ik heb doordat jij niet meer bij me bent, die gaat
maar niet weg, dat zit me dwars op mijn levenspad. Daarom
wil ik niemand meer dicht bij mijn gevoel. Op een dag zeg je
elkaar toch weer gedag.
Daarom dat ik maar positief denk over het leven,
daarmee bereik ik het meeste.

Financiën
Onze stichting werkt met enthousiaste vrijwilligers en daar
zijn we erg dankbaar voor. Voor het vele werk dat wordt
verzet worden onkosten gemaakt.
Deze onkosten bestaan uit reiskosten, werkmateriaal,
boeken, bijbels, voedsel, kleding. Soms ook wordt er een
lening verstrekt voor bijv. autorijlessen of voor een andere
opleiding. Ook wordt er soms geholpen met het aflossen van
schulden en het leren omgaan met geld.
We zijn deze ‘diaconale’ hulp gaan verlenen omdat we
merken dat er een gat bestaat tussen de vrijlating van een
gedetineerde en het weer daadwerkelijk geaccepteerd worden
door en geïntegreerd raken in de maatschappij. Hiermee
krijgen we ook grip op en inzage in de financiële problematiek
bij deze jongeren en mogen we met hen kijken hoe dit op te
lossen.
Bij dit alles gaan we niet voorbij aan de mogelijkheden die de
Nederlandse staat ons al biedt, maar voordat er zaken goed
geregeld zijn gaat er vaak heel wat tijd overheen.
Maar we merken dat wij vanuit Gods grote liefde in staat zijn
de tweede mijl met iemand te lopen en dat juist dat heel
belangrijk is voor jongeren die vaak in hun babyjaren al
emotionele beschadigingen hebben opgelopen.
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