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Jaarverslag 2017 
Woord van de voorzitter 

Verslag bestuursactiviteiten  

- Het bestuur vergaderde in zijn geheel drie maal in 2017 en 1 keer een gedeelte van het bestuur om de 

bezinningsavond voor te bereiden.  

 

Strafinrichtingen waar Pro Deo actief is: 

- Merksplas: We hebben het hele jaar door de Protestantse Erediensten kunnen houden en de verschillende 

zanggroepen zijn daarbij aanwezig geweest. Ook zijn hier bezoekers actief. 

- Vught: Hier is een zanggroep actief die 1 keer in de maand bij de dienst betrokken is. 

- Wortel: In deze strafinrichting is 1 keer in de maand een zanggroep vanuit Pro Deo. 

- Turnhout: Iedere 2 weken is er 1 vrijwilliger bij de dienst betrokken en bij diensten op de Christelijke feestdagen 

ondersteunt een zanggroep de samenzang..  

- FPC Gent: hier is geen zanggroep meer actief. De Bijbelgetrouwe aalmoezenier mag er geen diensten meer 

houden en de zanggroep van Pro Deo is ook niet meer welkom. Wel mogen hier bezoekers naar binnen. Er zijn 

nu 6 bezoekers actief om verschillende mannen te bezoeken. 

- Den Hey-Acker: Iedere maand gaat hier een groepje van 4 personen naar toe voor Bijbelstudie met de 

jongeren.  

- Hoogstraten – Er is nu om de 2 weken een dienst met de mannen. Hier is dan een zanggroepje van 3-4 

personen bij aanwezig. 

Het werk onder de vrouwen verloopt nog moeizaam.  

- Beveren- Met Kerst mocht hier een zanggroep de dienst opluisteren. 

- Antwerpen- Op uitnodiging van de aalmoezenier mocht er met de Kerst een koor naar binnen. 

 

-  Wat betreft de opvang van Belgische ex-gedetineerden: Ivan Thomas heeft een huis in Ieper waar hij ex-

gedetineerden opvangt. Pastors kunnen naar hem doorverwijzen. 

 

   

Bestuurssamenstelling 2016 

Naam Woonplaats Functie Sedert aftredend 

Dhr. P.C. Bezemer Kapelle voorzitter 2003 2019 

Dhr. A. Moerdijk  Goes penningmeester 2007 2019 



Mevr. J. Blok-Sinke Kapelle bestuurslid 2009 2018 

Dhr. Prinsen Kapelle bestuurslid 2016 2019 

Mevr. Prinsen-Andeweg Kapelle bestuurslid 2016 2019 

Mevr. A. Dingemanse Kapelle secretaris 2013 2019 

Dhr. P. Beeke Kapelle  bestuurslid 2015 2018 

 

We hebben afscheid genomen van Coby Blok. Zij was bestuurslid sinds 2009. We bedanken haar voor haar inzet 

en werk voor Pro Deo. 

 

Realisatie statutaire doelstellingen

 

1. Via de lectuurtafels in gevangenissen Bijbels te verspreiden, gedeelten van de Bijbel en ander 

evangelisatiemateriaal tot het gaan lezen van de Bijbel.  

 

Er is 1001 euro besteed aan materialen die zijn uitgedeeld in diverse gevangenissen. De coördinatie van de 

Bijbel-, en lectuurverspreiding in de gevangenissen wordt binnen het bestuur geregeld. Pro Deo werkt mee aan 

het opbouwen van een bibliotheek in de SI van Merksplas. In alle andere gevangenissen zijn er lectuurtafels. 

 

2. Het organiseren van bezinningsavonden om leden van kerkelijke gemeenten toe te rusten in het werk van 

evangelisatie of bewustwording tot de noodzaak tot Bijbelverspreiding en evangelisatie op gang te brengen. 

Hiervoor geven we ook voorlichting aan groepen. 

 

Dit jaar hadden we weer een studiedag voor betrokkenen bij het werk van Pro Deo. Het was een fijne en nuttige 

dag. Co van den Ende opende de dag met een stukje over de zegen van God die Abraham kreeg. Wat betekent 

Gods zegen voor ons. …… had de leiding deze dag. Er was een leuke kennismakingsronde en daarna gingen we 

in groepjes creatief aan de slag. We moesten op een groot vel papier tekenen wat onze drive is om dit werk in de 

gevangenis te doen om daarna aan de andere groepen daarover uitleg te geven. Wat een creatieve talenten! 

Dan een goed verzorgde lunch en een frisse wandeling om daarna weer aan de slag te gaan met het 

middagprogramma. De verschillende koorgroepen mogen elkaar complimenten geven, waardering naar elkaar 

uitspreken, elkaar zegenen en samen bidden. Daarna denken we na over wat er goed gaat in de koorgroep, waar 

we kunnen groeien, welke gave we nog meer in kunnen zetten en of er evt. knelpunten zijn die met 

samenwerking, interactie en afspraken te verhelpen zijn. Heel nuttig! Natuurlijk is er ook tijd om tussendoor de 

activiteiten samen te zingen. 

We krijgen nog een heerlijke maaltijd waarna we bemoedigd en met nieuwe energie voor dit mooie werk naar 

huis gaan. 

 

  

3. Vrijwilligers bijeen te brengen in gevangenisgroepen die gevangenispastores ondersteunen in de kerkdiensten 

in diverse (penitentiaire) inrichtingen in Zuidwest Nederland en België. We willen gevangenen in aanraking 

brengen met het evangelie van Jezus Christus. 

 

We ondersteunden in 2017 diverse geestelijke verzorgers en aalmoezeniers in verschillende gevangenissen in 

Nederland en België. Alle contacten met hen kregen een vervolg. Onder hun verantwoordelijkheid wordt het 

evangelisatiewerk uitgevoerd.  



 

Overzicht gevangenisgroepen 

Gevangenis  Verantwoor- 

delijk 

bestuurslid  

Groep  (Assisterend) 

kartrekker  

Muziekmeester  Gemiddeld 

aantal vaste 

vrijwilligers / 

Aantal 

bezoeken van 

de groep  

Boekentafel 

aanwezig met 

evangelisatiem

ateriaal  

Justitiële 

Jeugdinrichting 

Den Hey-Acker 

P.C. Bezemer JJIB  E. van Baalen 

F. Bloemendaal  

 4 vrijwilligers  

12 bezoeken  

Ja  

Strafinrichting 

Merksplas (B)  

A. 

Dingemanse 

SIM  A. Dingemanse  

G. Scherrenburg  

A. Dingemanse  

 

8 -12 

vrijwilligers  

12 bezoeken 

Via de 

aalmoezenier 

wordt 

evangelisatie-

materiaal 

uitgedeeld aan 

de gevangenen  

Strafinrichting 

Wortel 

P. Beeke SIW P. Beeke K. de Visser 8 vrijwilligers 

12 bezoeken 

Ja 

Strafinrichting 

Turnhout 

P.C. Bezemer SIT  K. de Visser 24 bezoeken  

Gevangenis van 

Vught 

P.C. Bezemer  J. van Damme Nieuwenhuijse 6 vrijwilligers 

12 bezoeken 

Ja 

F.P.C. Gent A. 

Dingemanse 

 A. Dingemanse  6 vrijwilligers 

3 bezoeken 

 

Strafinrichting 

Hoogstraten 

P.C. Bezemer  G. Scherrenburg  4 vrijwilligers 

12 bezoeken 

 



 


