Nieuwsbrief de Sluis - najaar 2018
Verbinden naar vrijheid
Dat is wat we doen bij de Diaconale
Stichting voor Gevangenenzorg
(DSG) De Sluis.
Met inzet van vrijwilligers
ondersteunen we (ex-)
gedetineerden en hun familieleden
uit het JCZ in Westzaan.

De Sluis is een symbolische naam. Een sluis is een beschutte plek waar je op
niveau wordt gebracht voor je doorvaart naar het grote water. Zo wil De Sluis
door de inzet van vrijwilligers een warme plek bieden aan degenen die na
detentie hun leven buiten de poort goed willen oppakken. Kenmerkend voor De
Sluis is de verbinding tussen binnen en buiten, het zoeken naar samenwerking,
het bieden van perspectief en de persoonsgerichte benadering.

In het Justitieel Complex Zaanstad
(JCZ) verblijven ongeveer 800
gedetineerden. Wij bieden
activiteiten gericht op herstel en reintegratie. Door praktische
ondersteuning met kleding, het
geven van cursussen en de
organisatie van vader & kind
activiteiten. Ook ondersteunen
vrijwilligers de kerkdiensten.
Vader & kind activiteiten
In 2018 organiseren we 6 keer een speciale vader & kind dag. Per dag
ontvangen 50 vaders hun kinderen in een kindvriendelijke ruimte.

Vrijwilliger Gerard vertelt hoe zo'n dag eruitziet:
"De moeders en kinderen worden door vrijwilligers bij de poort opgehaald. De
moeders krijgen een verzorgde high tea aangeboden. Ondertussen krijgen ze
informatie, een cursus of doen ze bingo. De kern is het onderlinge contact; het
uitwisselen van ervaringen en gesprekken met de vrijwilligers.
De kinderen gaan met hun vaders mee, zij gaan spelletjes doen, knuffelen of
voetballen; ik doe dan graag actief mee. Het contact is zo belangrijk voor papa
en kind. Naast dat het de relatie met het kind versterkt, is het ook goed voor de
vaders zelf; op zo’n moment zijn ze papa en even geen gedetineerde.
Ze worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid en welke consequenties
hun daden hebben. Dat andere gedetineerden met dezelfde problemen
worstelen en daar praten we dan met elkaar over.
Als vrijwilligers zijn we aanwezig, maar de focus ligt op het contact tussen vader
en kind. En als een kind een poepbroek heeft, verschoont vader die zelf, dat
hoort erbij.
Als het tijd is om afscheid te nemen, dan mogen de moeders nog even binnen
komen en gaan ze als gezin op de foto; soms is het de eerste familie foto in
jaren. Zowel vader als kind krijgt een foto.
Daarna lopen we weer met de kinderen & moeders mee naar de uitgang en
daar staat dan de volgende groep te wachten. Het is hard werken hoor, maar
dat heb ik er graag voor over".

Persoonlijk portret diaconaal pastor Helmine
Onze diaconaal pastor Helmine Pronk doet haar werk in het JCZ met veel
passie. Haar werk bestaat o.a. uit het organiseren van (diakonale) activiteiten,
geven van curssussen, aansturen van de vrijwilligers en voorgaan in de
kerkdiensten. Middels een convenant maakt ze deel uit van het Team
Geestelijke Verzorging van DJI. Rachel Morsink maakte in een korte
documentaire een prachtig persoonlijk portret van Helmine.

klik hier en bekijk het portret wat Noord Holland Nieuws maakte

De Sluis heeft GROTE vrienden!
Ontwerper Cliff Barrow heeft voor
ons een serie van 5 wenskaarten
ontworpen (zie afbeelding onder).
Jan Verhage van het landelijk
bureau PKN en bracht ons met een
mooie aanbeveling in contact met
drukkerij De Groot uit Goudriaan
(foto links)(www.grootsgedrukt.nl)
waardoor het drukken van de
kaarten gerealiseerd kon worden.
Deze kaarten komen in de
kerstattentie die alle gedetineerden
in het JCZ met de feestdagen
ontvangen.

Voor de 2e keer zorgt de Sluis in de kersttijd voor een persoonlijke attentie voor
alle gedetineerden in het JCZ. Dit jaar bijna 1000 stuks. Wilt u daaraan
bijdragen? Geef uw gift op: IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG de Sluis
o.v.v. Kerstattentie 2018

Aan de hand van het thema Vriendschap gaat door alle muren heen is er
een toolkit ontworpen die gebruikt kan worden bij voorlichting en de
zgn. Gevangenenzondag. Dit is een zelf te bepalen themazondag of viering
waarin gevangenen centraal gesteld worden. De toolkit zit vol ideeën en
praktische uitwerkingen om de viering daarmee tot een aansprekend succes te
maken. Ons aanbod is dat vrijwilligers van De Sluis desgewenst de organisatie
en uitvoering van de Gevangenenzondag grotendeels uit handen nemen.
Meer weten? In uw kerk of parochie een Gevangenzondag organiseren?
Vraag dan de toolkit aan en zie hoe gemakkelijk het u wordt gemaakt.
Voor de Sluis is de Gevangenenzondag een manier om de gedetineerden
“binnen” het JCZ en de kerkelijke gemeenteleden, “buiten” in de maatschappij,
met elkaar verbonden te doen zijn.

Word ook een verbinder naar vrijheid
Voor het werk van de Sluis zijn we afhankelijk van giften. De afgelopen
maanden hebben we veel donaties ontvangen van particulieren, fondsen,

kerken en bedrijven. Zonder uw steun kunnen we dit werk niet doen. Blijf ons
steunen en wordt donateur of vrijwilliger. Kijk op onze site hoe u kunt helpen.
klik hier en bekijk onze website www.dsgdesluis.nl

Contactgegevens
Postadres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
E-mail: info@dsgdesluis.nl
Telefoon: Irinda de Groen (06 4204 1309) of Helmine Pronk (06 1088 4485)
IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG de Sluis

