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Jaarverslag 2018
Woord van de voorzitter
In het jaar 2018 zijn er weer tientallen vrijwilligers op pad geweest in dienst van Gods
koninkrijk. Vrijwilligers van Pro Deo hebben weer mogen assisteren in heel veel erediensten
in verschillende gevangenissen. In al de tientallen autoritten die daarvoor nodig waren, zijn
allen weer bewaard gebleven. Er zijn namens Pro Deo weer veel Bijbels en evangelisatie
materiaal uitgedeeld in de gevangenissen.
In de gevangenis van Merksplas zijn Pro Deo koren aanwezig geweest in 27
erediensten. De diensten worden iedere zondagmorgen gehouden van 10.30 tot 11.30. Het
koor is vaak rond 9.40 al aanwezig. Het aantal bezoekers stijgt langzaam en ligt in december
weer boven de twintig personen. Er is bij iedere dienst een koor aanwezig. Na de dienst is er
even gelegenheid voor een handdruk en een kort woordje met de aanwezigen. Met de
kerstdienst wordt er door Pro Deo voor iedere bezoeker van de dienst een pakketje gemaakt
en na de dienst uitgedeeld.
Eén zangroep onderneemt regelmatig de reis naar Vught om daar te assisteren in de
diensten. De samenwerking met de pastor verloopt prima. In het najaar 2018 is de laatste
dienst met haar. Door herstructurering wordt zij overgeplaatst en het koor stopt dus voorgoed
in Vught. De laatste dienst is emotioneel, ook voor de gevangenen die niet goed begrijpen
waarom dit nu moet stoppen. Er wordt over gesproken om volgend jaar in Dordt te assisteren
tijdens de diensten van pastor M die daar vermoedelijk haar nieuwe standplaats krijgt.
In de Jeugdgevangenis Den Hey-Acker zijn er twee groepen die enthousiast hun
aandeel leveren in de diensten. Ze helpen tijdens de dienst en zijn gesprekspartner voor de
jongeren.
In Wortel is er iedere maand een Pro Deo zanggroep in de dienst aanwezig. Het
aantal mannen die de dienst bezoeken groeit voorzichtig.
In Turnhout is er vanuit Pro Deo assistentie tijdens de diensten. Om de 14 dagen is
er dienst in Turnhout. Er is een kleine groep die in de kapel samenkomt.
In Hoogstraten is er iedere 14 dagen een dienst. De dienst in de eeuwenoude
Katholieke kapel, is een gecombineerde dienst van mannen en vrouwen. Er is dan een klein
koor aanwezig van hoogstens 5 personen. Na de dienst is er gelegenheid om een praatje te
maken. Er zijn hier twee Pro Deo koren actief.
Iedere maand gaat een groep van Pro Deo op vrijdag naar Beveren om de pastor
daar te assisteren in de dienst. De dienst wordt goed bezocht, zo’n 20 mannen.
In FPC Gent zijn een aantal vrijwilligers actief om mensen daar te bezoeken.

Naast de zanggroepen zijn er ook verschillende teams van bezoekers die de mannen in
Merksplas tijdens de gewone bezoekuren een bezoek brengen.
Ook zijn er mensen die, als gevolg van hun werk voor Pro Deo, op eigen initiatief, contacten
onderhouden met ex-gedetineerden. Op deze manier geven ze troost en liefde aan mensen
die gemakkelijk aan de rand van de maatschappij zouden komen.
Er zijn een aantal trouwe mensen die er steeds weer voor zorgen dat er kaarten of brieven
naar gevangenen gaan met woorden van bemoediging en troost.
Zo zijn we als Pro Deo vrijwilligers in 2018 bezig geweest. We hebben op allerlei manieren
mogen zaaien en we wachten op de zegen van de Heere over al dat werk zodat ervoor nog
meer mensen redding komt. Dat de Heere werkt, kunnen we horen aan de getuigenissen uit
de mond van gevangenen die Hem hebben leren kennen. Gode zij dank voor Zijn
onuitsprekelijke gave.
Als Pro Deo krijgen we gelegenheid om daaraan mee te werken.
Verslag bestuursactiviteiten
- Het bestuur vergaderde in zijn geheel vier keer in 2018.
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: In september heeft het koor voor de laatste keer zijn medewerking verleent aan de
Protestantse Eredienst in deze gevangenis. Dit omdat de pastor overgeplaatst is naar een
andere gevangenis. Mogelijk zal in de toekomst de hulp van het koor dan daar weer
ingeroepen worden.
- 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 zijn 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: Hier is nu structureel een koor actief. 1 keer per maand mag het koor in de dienst
zingen.
- Antwerpen: Omdat de aalmoezenier met ‘pensioen’ is hebben we hier geen ingang meer.
We hebben hier dus niet meer met de Christelijke feestdagen gezongen.
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We hebben afscheid genomen van Arjan Moerdijk. Arjan was penningmeester sinds 2007.
We bedanken hem voor zijn 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 411 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 in Merksplas voor betrokkenen bij het werk van Pro
Deo. Het was een fijne en nuttige dag. De bedoeling was om weer geïnspireerd en warm te
worden voor dit werk in de gevangenis. Die doelstelling is zeker behaald!
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 2018 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.
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Boekentafel
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4 vrijwilligers

Ja

F. Bloemendaal

12 bezoeken

G. Scherrenburg A. Dingemanse
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12 bezoeken
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A. Prinsen
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Via de
aalmoezenier

