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OVER DE ORGANISATIE 

Vertrek Helmine Pronk 

 
Diaconaal pastor Helmine Pronk heeft  
DSG De Sluis verlaten. Ze kon het werk  
niet langer combineren met haar functie  
als gemeentepredikant. Dankbaarheid  
overheerst.  

 
Helmine was al sinds de start van stichting De Sluis in 2015 actief 
als diaconaal pastor voor de organisatie. Eigenlijk al langer, want 
daarvoor was zij in dezelfde functie werkzaam bij het Diaconaal 
Centrum voor Justitiepastoraat in Haarlem, de stichting waar DSG 
De Sluis een doorstart van is.  
  
Helmine vertelt zelf dat ze met veel dankbaarheid terugkijkt op de 
ervaringen die ze heeft opgedaan in de afgelopen jaren. ”Het 
mooiste aspect was hulp bieden aan mensen die rondlopen met 
zingevingsvragen. Binnen of buiten de gevangenismuren. De 
ontmoetingen met op het eerste gezicht stoere, sterke mannen in 
het Justitieel Complex Zaanstad, die heel kwetsbaar blijken te 
zijn, vond ik heel waardevol. Ik hoop daarbij binnen de 
gevangenismuren een rol vervuld te hebben om hun leven 
weer positief op te bouwen als ze vrijkomen.”  

Naast haar werk als diaconaal pastor voor De Sluis, werd Helmine 
ook gemeentepredikant. De laatste jaren combineerde zij deze 
twee functies. Dat betekende veel werk in de weekenden: voor De 
Sluis de diensten in het JCZ en de Vader & Kind-dagen op 
zaterdag, terwijl ook haar werk als gemeentepredikant zich vaak in 
de weekenden afspeelde. Dat werd een zware combinatie. De 
financiële situatie van De Sluis maakte dat ze de knoop heeft 
doorgehakt om haar contract te beëindigen. 
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Helmine is dankbaar dat zij samen (met vrijwilligers) aanwezig kon zijn in de levens van de 
gedetineerden. Bestuur en medewerkers van De Sluis zijn Helmine dankbaar voor haar jarenlange 
trouwe inzet. “Zonder Helmine was De Sluis niet geweest waar we nu zijn.”  
  
Met het vertrek van Helmine als diaconaal pastor heeft Irinda de Groen haar taken overgenomen. Zij 
zal vanaf heden het  directeurschap combineren met de functie van diaconaal pastor. Om beide 
functies te kunnen combineren, heeft zij een aantal van haar taken afgestoten. 
Irinda heeft een brede achtergrond. Zij heeft  een economische en managementopleiding gedaan, 
maar ook een opleiding en ervaring als theoloog en coach. Momenteel is zij verantwoordelijk voor 
de dagelijkse bedrijfsvoering, fondsenwerving, de nazorg en dus voor het diaconaal pastoraat. De 
administratieve taken van Irinda zijn overgenomen door vrijwilligster Jannie.
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ACTIVITEIT 

In actie voor Oekraïne 

De gebeurtenissen in Oekraïne laten ook de 
gedetineerden niet koud. Eén van de 
gedetineerden op de afdeling Oost kwam dit 
voorjaar met het initiatief om gezamenlijk iets 
te doen voor Oekraïne. Dit werd meteen 
opgepakt door de Gedeco (gedetineerden 
commissie). Gedetineerden - die maar 
weinig geld te besteden hebben, kochten 
van hun eigen geld (houdbare) producten in 
de gevangeniswinkel, die zij vervolgens 
schonken aan de slachtoffers van de oorlog 
in Oekraïne. Op elke afdeling van Justitieel 
Complex Zaanstad - zo’n 25 afdelingen in 
totaal - kwam een doos te staan, waarin 
boodschappen verzameld werden. DSG De 
Sluis zorgde ervoor dat de ingezamelde 
etenswaren bij de opslag van stichting Dobre 
Destiny kwamen. Via deze stichting zijn de 
producten naar Oekraïne getransporteerd. 
Reactie vanuit stichting Dobre Destiny: “Wij 
willen jullie hartelijk danken voor de 
geweldige donatie van lang houdbare 
levensmiddelen. Het is een enorme troost en 
bemoediging voor de bevolking 
van Oekraïne. Samen kunnen wij het leed 
in Oekraïne iets verzachten. Jullie zijn 
kanjers!”

ERVARINGSVERHAAL 

Deelnemer Marco* belde ons dit voorjaar. 
Inmiddels twee jaar geleden hebben we 
hem na zijn detentie geholpen met 
tijdelijke huisvesting en ondersteund bij 
het zoeken naar een baan. De acht 
maanden na zijn vrijlating hadden we 
intensief contact. Daarna verwaterde het 
contact vanuit zijn kant en was hij een 
tijdje niet meer bereikbaar. Toen hij ons dit 
voorjaar belde, vertelde hij dat hij ons nog 
€ 75 euro schuldig was. Natuurlijk zijn we 
blij als iemand een geleend bedrag wil  

 
 
terugbetalen, maar we waren vooral 
benieuwd hoe het met hem ging. Hij 
vertelde een rauw en eerlijk verhaal. Over 
vallen en opstaan. Over tegenslagen en 
doorzetten. Dat hij psychische hulp had 
gezocht (en ontvangen) en inmiddels weer 
een aantal maanden aan het werk is. Hij 
was bezig met het afbetalen van zijn 
schulden en had voor minimaal een jaar 
een goede plaats waar hij kon wonen. 
Bijna twee jaar na detentie zat hij eindelijk 
weer ‘op de rit’.  

*Om privacyredenen is deze naam gefingeerd. 

Een foto van de actie


