
Door Willem Schaaij, penningmeester 

“Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 

Wie van ons doet dat daadwerkelijk? Wie durft 

dat? En hoe begin je? Kom je zomaar de gevan-

genis in? En zo kun je nog wel heel veel vragen 

bedenken. En nee, je komt niet zomaar een ge-

vangenis in. Maar Ineke vond wegen om gevan-

genen te bezoeken. Een luisterend oor voor hen 

te zijn. Gesprekken te voeren vanuit haar geloof 

in een Heer en Heiland die kwam voor ieder 

mens, hoe zondig ook. Ze plant zaadjes in hun 

hart en wat een vreugde geeft het als je ziet dat 

God deze laat ontkiemen. 

Maar met hoeveel liefde Ineke het ook doet, 

naast tijd zijn er reiskosten, kun je soms iets 

uitdelen, moet je werken aan jezelf om er op 

een goede manier te zijn voor de gedetineerde. 

“Je zou een stichting in het leven moeten roe-

pen”, zei ik en ik bleek niet de enige te zijn die 

dit benoemde. Zo werd Neemias ‘geboren’. 

Met ‘In de Luwte’ komt er een nieuwe dimensie 

bij. Wat is het geweldig dat er nu ruimte is voor 

Tjeerd en Ineke om een tijdelijke opvang te kun-

nen bieden. Wat mooi dat ze ook op deze manier 

kunnen voorleven hoe dankbaar ze zijn voor hun 

vrijheid, hun rijkdom, de zegeningen die ze van 

hun hemelse Vader mogen ontvangen en door-

geven. Mooi ook dat Ineke daarvan mag vertel-

len in kerken en andere samenkomsten. 

Dankbaar zijn we voor alle gulle gevers waarmee 

we gemaakte kosten kunnen vergoeden. 

Dankbaar voor zegeningen 
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In de Luwte 
Het project “Tegast in de Luwte” 

kreeg in augustus 2017 ineens een 

verrassende wending. De mogelijk-

heid deed zich voor in Veenhuizen dit 

project verder te ontwikkelen in een 

ruim monumentale pand.  

Dit pand, ooit gebouwd als dominees-

woning en de naam “Geestkracht’ 

kreeg, is bijzonder geschikt om mensen een plekje in de luwte aan te 

bieden.  En dat is wat we graag willen: een plek bieden aan mensen 

die die tijdens of na hun detentie even een tijdje in de luwte willen 

zijn. Het huis ziet er aan de buitenkant nog steeds erg verwaarloosd 

uit, maar juist die verwaarlozing maakt dat dit huis zo goed past bij 

ons project. Een project 

dat gaat over herstel.   

 

 

Foto boven: Het huis 

Foto’s midden: 

de logeerkamer 

Foto onder: De flyer 



Feestelijke opening  

Op 21 april 2018 beleefden we de feestelijke opening van ons 

gasthuis ‘In de Luwte’.  

Ongeveer 160 gasten mochten we verwelkomen. De opening werd 

gedaan door burgemeester Smid: ‘In de Luwte is een waardevolle 

aanvulling voor het dorp Veenhuizen waar verschillende gevange-

nissen staan’. 

Daarna volgde een  toespraak van Tiemen Dijkema, bestuursvoor-

zitter Neemias, die Ineke feliciteerde met de start van dit unieke 

project.  

Hieronder een foto impressie met oa een ritje in de boevenbus. 



Stichting Neemias  

Hart voor gevangenen 

www.neemias.nl 

 

Gevangenenpastor 

Ineke Baron 

Telefoon 06-57347855 

Adres: Hoofdweg 148, 

9341 BL Veenhuizen 

info@neemias.nl 
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Stichting Neemias be-

schikt over de ANBI-

status  

 

 

Al een tijdje ben ik aan het werk van Neemias verbon-

den als teamlid. Ik woon, indien mogelijk, vergaderin-

gen van het herstelteam bij. Neemias draag ik een 

warm hart toe! Als Jurcoach wil ik graag familieleden en 

in het bijzonder kinderen bijstaan met praktische en ju-

ridische hulp. Bij de kinderen doe ik dit door naar hun 

verhaal te luisteren en aandacht te geven aan emoties. En door hen 

inzicht te geven in het leven van hun papa of mama in detentie. Dit 

om uiteindelijk herstel en begrip in de relatie tussen ouder en kind 

mogelijk te maken. Bij volwassenen komt mijn juridische achtergrond 

goed van pas. Zo kan ik uitleg geven over brieven van hun advocaat of 

hulp bieden in de contacten met de gemeente. 

Anne Marie van den Ham, www.jurcoach.nl 

JURCOACH  

Liefdevolle steun! 
Overal in het huis is het vak-

manschap van Tjeerd te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben een en al verwonde-

ring over alles wat er door 

Ineke haar werk op ons pad 

komt. Ik kan niet anders 

zeggen dan dat ik blij en 

dankbaar ben voor alles wat 

God geeft en waar we 

anderen in mogen laten 

delen”, aldus Tjeerd. 


