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Jaarverslag 2019
Woord van de voorzitter
In het jaar 2019 zijn er weer tientallen mensen voor Pro Deo 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 een deel
van de erediensten die iedere zondag gehouden worden van 10.30 tot 11.30. Het koor is
vaak rond 9.30 al aanwezig. Het aantal bezoekers ligt tussen de twintig en dertig 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.
De assistentie bij de erediensten in Vught is gestopt.
Eén zangroep onderneemt af en toe de reis naar Dordt om te assisteren tijdens de
diensten van pastor J. In Dordt zijn ook andere koren actief dus het is de vraag of dit nog
nodig zal blijken te zijn..
In de Jeugdgevangenis Den Hey-Acker is nu één groep actief. De twee groepen die
er waren zijn samengevoegd. Per keer gaan er zo’n drie mensen mee om enthousiast hun
aandeel leveren in de diensten. Ze helpen tijdens de dienst en zijn gesprekspartner voor de
jongeren. Er worden in den Hey-Acker twee diensten per zondag gehouden.
In Wortel is er iedere maand een Pro Deo zanggroep in de dienst aanwezig. Het
aantal mannen die de dienst bezoeken ligt tegen de twintig bezoekers.
Ook in Turnhout is er vanuit Pro Deo assistentie tijdens de diensten. Om de 14
dagen is er dienst in Turnhout. Eén vrijwilliger van Pro Deo is bij iedere dienst aanwezig. Er
is een groep van rond de vijftien gevangenen 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. Het aantal
bezoekers ligt nu rond de twintig personen. Er is dan een koor aanwezig van zo’n 8
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 2019 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.
Als Pro Deo krijgen we gelegenheid om daaraan mee te werken.
Verslag bestuursactiviteiten
- Het bestuur vergaderde in zijn geheel vier keer in 2019.
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.
- Dordrecht: Jos van Damme pakt dit werk op. Hij heeft een officiële aanstelling gekregen.
Hij doet geen bezoeken. Er is een koor van de kerk uit de buurt.
- 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.
- 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.
- Beveren: 1 keer per maand zingt een vast zanggroep van 10 personen in de dienst.
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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 328 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.
In maart 2019 was er een bezinnings-dag voor kartrekkers en vrijwilligers. De aalmoezeniers
hadden zelf de leiding met als thema: “Waarom doen we het en hebben we allen dezelfde
aanpak voor ons deel van het werk”. Samen bidden en samen zoeken naar het plan van de
Heere, samen zingen tot Zijn eer! Het was een fijne dag.
In november 2019 dacht Ds. M.M. van Campen tijdens de bezinningsavond met ons na over
het thema: God die via 1000 wegen ons tot Hem bracht
Hoe komt een mens nu tot geloof?
We lazen Lukas 15. De gelijkenis van de verloren zoon. In Lukas 15: 17 staat: `toen kwam hij
tot zichzelf`. Om tot God te komen is geloof en berouw nodig. Soms is dit heel duidelijk.
Soms is dit ook heel kalm en stil.
Hoe heeft God in jouw leven gewerkt?
We hebben nagedacht over de volgende 7 wegen:
1.

Een Godservaring: dit kan een droom zijn, of een wonderlijke redding.

2.
Kerk: in de kerk opgroeien en door middel van de liederen, de prediking of de mensen
tot het geloof gekomen.
3.

Preken: soms kan een preek indruk maken als een pijl in je hart.

4.
Leven van een sterke christen: soms maakt het leven van een sterke christen veel
indruk en komt iemand daardoor tot geloof. Bijvoorbeeld een oma of ouders etc.
5.
Bijbel: denk hierbij aan de Moorman. Hij las en hij geloofde het. Hij was gefascineerd
door Jezus.
6.
Verhoring van bepaalde gebeden: soms komt iemand tot geloof nadat een bepaald
gebed is verhoord.
7.

Gesprekken met medechristenen

Natuurlijk zijn dit niet de enige wegen. Er wordt niet voor niets gezongen over de 1000
wegen. Soms al heel simpel door een schilderij, een lied of andere muziek. Het kan heel
radicaal zijn, heel wettisch, heel evangelisch of juist heel kalm. Er zal wel een verandering te
zien zijn. De wissel gaat om.
Waarom zou je die weg naar Jezus in willen slaan. Waarom zou je tot Hem komen?
Als je bang bent voor het oordeel, de dood of de eeuwigheid. Als je verlost wilt zijn van je
schaamte en schuld. Als je verlangt naar de waarheid. Als je hulp nodig hebt bij je

problemen. Als je leegte voelt en je die wilt vullen. Als je verlangt naar Iemand die van je
houdt.
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 2019 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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