
 

                                                 
 
                                                                                                               Aan de Kerkenraad en de Diaconie  
                                                                                                               van uw Kerkelijke gemeente. 
 

 

                                                                                                              Amsterdam, 7 september 2018. 

Zeer geachte dames en heren, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een tweetal, hieronder genoemde, onderwerpen: 
 
Sinds de opening van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ), september 2016, verzorgt onze stichting 
-  de Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis (www.dsgdesluis.nl) – tal van uiteenlopende 
vrijwilligerswerkzaamheden. Onze diaconaal pastor maakt deel uit van het in het JCZ werkzame team 
Geestelijke Verzorging en zij is mede actief bij de wekelijkse zondagsvieringen in de gevangenis ( vaak 
3 diensten achter elkaar; circa 40 gedetineerden per viering). Bij deze kerkdiensten zijn onze 
vrijwilligers actief. Zij leggen, achteraf bij de koffie, tijdens een praatje contact tussen “binnen en 
buiten”. 
 
Daarnaast zetten onze vrijwilligers zich in bij de organisatie van de Vader-Kinddagen, de in - en nazorg 
van de (ex) gedetineerden en hun partners, de kledinguitgifte en de bloemengroet. Het aantal 
gedetineerden binnen het JZC bedraagt inmiddels zo'n 1.000 personen. Omdat vele gedetineerden 
lang niet altijd familie en of vrienden in ons land hebben, verzorgt De Sluis ondersteunende hulp tijdens   
detentie en vervolgens daarna, bij de re-integratie. Onze inzet is er ook bij de vele persoonlijke hulp- 
en zingevingsvragen. 
 
Al deze activiteiten kan De Sluis echter niet alleen. Gelukkig is er een goed gezinde en betrokken 
kerkelijke achterban uit de regio Zaandam, Haarlem (waar de DCG in 1986 opstartte) en Amsterdam, 
die ons financieel én met vrijwilligers bijstaat. Voor onze continuïteit zijn wij financieel vooral 
afhankelijk van de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en 
maatschappelijke fondsen. Dat is echter nog niet voldoende. Daarom doen wij een dringend beroep 
op u! 
 
Wilt u c.q. uw kerk ons ook helpen? 
 

1) Collecterooster. 
Onze concrete vraag is: bent u bereid om DSG De Sluis op te nemen in uw collecterooster, dan wel om 
bij bijzondere vieringen, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren een extra collecte voor onze werkzaam-
heden te houden?  De gelden worden door ons besteed aan alle hierboven genoemde  JCZ activiteiten. 
Daarnaast willen wij onze zingevingsprojecten in het JCZ, waaronder meerdere cursusmogelijkheden, 
een extra impuls  geven. Hiervoor bestaat onder de gedetineerden grote belangstelling. Extra financiën 
zijn dan ook zeer welkom. 
 
 



 
Op dit moment onderzoeken wij de bereidheid van enkele maatschappelijke fondsen of zij het totaal 
van de over een jaar te ontvangen collectegelden willen aanvullen of mogelijk zelfs willen verdubbelen. 
Uw collectegelden vormen echter het eerste begin! 
 
Ten behoeve van de penningmeester geven wij nu alvast ons rekeningnummer van DSG De Sluis, te 
weten: NL 73  TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG De Sluis. 
 
 

2) Gevangenenzondag. 
Wij informeren u hierbij ook graag over een nieuw initiatief, dat inmiddels in een aantal kerken al zeer 

positief is ontvangen, namelijk de Gevangenenzondag. In een door predikant en kerkenraad/ 
diaconie zelf te bepalen zondagse kerkdienst of een themazondag kunnen gevangenen centraal 
worden gesteld. Om u alvast van dienst te zijn, ontwikkelde De Sluis onlangs een zogenaamde " toolkit” 
vol ideeën en praktische uitwerkingen om de dienst daarmee tot een aansprekend succes te maken. 
Ons aanbod is, dat vrijwilligers van De Sluis u - desgewenst - de organisatie en uitvoering van de 
Gevangenenzondag grotendeels uit handen nemen. In een voorgesprek wordt e.e.a helder met elkaar 
afgesproken.  
 
Voor alle duidelijkheid: de regie van de Gevangenenzondag is en blijft in alle gevallen bij predikant en 
kerk. De Sluis ondersteunt én faciliteert! Meer hierover weten? Vraagt u dan zeker “de toolkit” aan en 
ziet u hoe gemakkelijk het u wordt gemaakt. 
 
Voor ons is de Gevangenenzondag de ideale manier om de gedetineerden “binnen” het JCZ en de 
kerkelijke gemeenteleden, “buiten” in de maatschappij, met elkaar verbonden te doen zijn. 
 
                               Vriendschap gaat door muren heen is dan ook het motto. 
 
Voor alle vragen, aanvragen voor de “toolkit” e.d. is De Sluis telefonisch bereikbaar onder nummer 
06 - 42041309, maar ook digitaal via ondergetekende: irindadegroen@dsgdesluis.nl. 
 
Wij kijken uit naar uw hopelijk positieve reactie! 
Met vriendelijke groeten 
 
Irinda de Groen 
Directeur Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis. 
 

PS:  Wij zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers en voor hen hebben we verschillende mogelijkheden. 

D.w.z. al dan niet in een regelmatige frequentie en al dan niet actief binnen het JCZ. 

Op maandag 1 oktober a.s. organiseert De Sluis in samenwerking met Exodus Nederland weer haar 

tweejaarlijkse symposium, met als spreker onder andere het tweede kamerlid, de heer S.G van der 

Staaij. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom in De Ontmoeting in Zaandijk. 

       


