
Door Joke van der Vaart, bestuurslid 

Door Ineke Baron en door mijn man Tjeerd van 

der Vaart, vrijwilliger in Norgerhaven,  ben ik be-

trokken geraakt bij het gevangeniswezen.  

Graag vertel ik iets over wat ik mocht doen voor 

de jongeren in de gevangenis. Bijvoorbeels mee-

helpen bij het organiseren van een kerstviering 

voor deze jongeren. We kregen de soosruimte 

ter beschikking om deze viering in te houden. 

Maar toen we deze ruimte helemaal in kerstsfeer 

hadden gebracht werd ons meegedeeld dat we 

uit moesten wijken naar een grotere ruimte van-

wege de vele aanmeldingen. Alle jongeren zou-

den komen. Wat waren we dankbaar dat we dit 

deze jongeren mochten aanbieden en hen iets 

mee mochten geven in deze dagen waarin ze 

nog meer voelen hoe ze familie missen. Bijzon-

der was ook dat aan het slot een islamitische 

jongen een woord van verrassing en dankbaar-

heid uitsprak dat we zo met elkaar zo’n prachtig 

feest mochten hebben. Ook hebben we een pri-

sonalphacursus mogen geven.  Met een team 

van enthousiaste mensen daar onder de jonge-

ren bezig te zijn was indrukwekkend. Het raakte 

me elke keer weer deze jongeren in hun kwets-

baarheid, hun onzekerheid, het zoeken naar lief-

de, en soms de uitzichtloosheid. Ik ben ook 

steeds meer gaan beseffen dat de scheidslijn 

tussen deze jongeren en vrije jongeren soms 

klein is. En ook dat de omstandigheden waarin 

iemand opgroeit zo vaak bepalend is.  
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Teambuilding 
Door Ria 

Zaterdag 22 april hadden we een team- en bestuursontmoeting in 

communiteitshuis Maria ter Claesze in Waskemeer. Een mooie, oude 

boerderij die wordt gebruikt voor retrai-

tedagen voor mensen die betrokken zijn 

bij de Oudezijds 100 in Amsterdam. We 

werden gastvrij ontvangen door ds. Boi-

ten, die samen met zijn vrouw op de 

naastgelegen boerderij woont. Een 

sfeervolle ruimte waar al snel een mooi 

haardvuur werd aangelegd. Doel was el-

kaar ontmoeten en brainstormen over 

de herstelweekenden. 

Het was heel waardevol dat er bestuurs-

leden bij aanwezig waren. Zo kon er breed gedeeld worden over ie-

ders inzet en visie. Ook het met elkaar kennismaken was fijn. Samen 

hetzelfde doel hebben, namelijk diegene die in de gevangenis heeft 

gezeten een veilige plek  bieden.  Een plek zonder eisen, een plek 

waar gewerkt kan wor-

den aan herstel. Ineke 

vertelde iets over de 

nieuwe insteek. Neemias 

wil de ex-gedetineerde 

de mogelijkheid geven 

samen met een belang-

rijke relatie (ouder/

partner/kind) een dag of 

weekend bij elkaar te 

zijn om te werken aan 

herstel. Zelf ben ik hier  



Verjaardagscadeau 
Door een TBS-er 

Vanwege mijn verjaardagsjubileum kreeg 

ik van Stichting Neemias een boottocht 

door de Amsterdamse grachten  voor 2 

personen aangeboden. De reis met de 

trein ernaartoe was er een met hindernis-

sen. Eerst was er geen trein vanwege een 

storing aan de bovenleiding. Toen we ein-

delijk in de trein zaten bleek er geen ma-

chinist te zijn. Toen we eenmaal reden 

moesten we onderweg stoppen voor een 

zwaan op de rails. Maar van de rondvaart-

tocht heb ik enorm genoten. Ineke en 

Stichting Neemias, heel erg bedankt.  

heel enthousiast over. Degene die 

wil komen reageert zelf en nodigt 

in principe ook zelf iemand uit. Een 

stukje eigen regie, waaruit het 

verlangen spreekt naar herstel van 

relaties. De dag werd afgesloten 

met een heerlijke maaltijd. Op zul-

ke momenten denk ik altijd : dit 

zouden we vaker moeten doen. De 

gezelligheid, de verbinding, het 

delen, de betrokkenheid, het was 

warm en goed. 
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Stichting Neemias be-

schikt over de ANBI-

status  

Zingen in de bajes 
Door Tonnie Barelds  

 

Ik ben meubelmaker van beroep, maar in 

mijn vrije tijd mag ik graag gitaar spelen. 

Zo nu en dan ging ik met de stagediensten 

van Ineke mee naar de gevangenis en 

daar mocht ik bijv. dit lied van Don Fran-

sisco zingen:  
Ik zat bij het raam op een regenachtige mid-

dag en er speelde van alles door mijn hoofd. 

Ik dacht eraan hoe ik mij gisteren weer heb 

gedragen als iemand zonder verstand. Tegen-

over God en iedereen maak ik fouten.  

Ik dacht aan al die dingen die ik had gedaan 

en schrok terug voor alles wat ik had gezegd. 

Ik dompelde mij onder  

in zelfmedelijden en liet mijn hoofd hangen.  

En juist toen ik er zo doorheen 

zat dat zelfs omhoog kijken fout leek Kwam Jezus  

met het refrein van dit lied Hij zei: satan de aanklager  

heeft in je oor gefluisterd dat je niets waard bent.  

Maar zeg maar dat Ik je vergeven heb. 

En hij geen zaak meer heeft.  

Het gaat er Mij namelijk niet om wat je hebt gedaan.  

Het gaat er Mij om wie je bent 

 

Ik vind het heel bijzonder als mensen na een  

dienst bij mij komen en zeggen hoe deze  

woorden hen geraakt heeft.  

Dat is mijn manier om over de 

liefde van God en zijn genade door Jezus te  

vertellen.  In gevangenissen maar tegenwoordig 

ook in kerken.  


