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Graag wil ik u namens de gedetineerden en de justitiepredikanten heel hartelijk danken voor uw
inzet ook dit jaar weer voor de fruitbakjes voor gedetineerden en vreemdelingen.
Mooi vind ik om te zien he ieder stukje fruit door jullie handen gaat en in de bakjes wordt gelegd. Het
is zo een echt persoonlijke handreiking van jullie aan medemensen in geslotenheid. En een teken van
verbondenheid ook vanuit de hele ker§emeenschap.
ln de gevangenis zien we hoe ons geloof in God voor mensen die ingesloten zij van betekenis is.

Paul Oskamp schrijft daarover in zijn boek overleven achter steen en staal. HÍ citeert een
gedetineerde: "De periode dat ik God buitengesloten heb, was de nachtmerrie van mijn leven. Je

kunt niet zonder. Als je het zelf probeert, loopt het uit mop...stront. Het gaat niet, je kunt niet zonder
Hem, Hij is daar en Hi.i begeleidt je, als je ervoor openstaat. Anders gaat het snel bergafwaarts. Als je
God uitschakelt, je laat hem niet toe,- God wacht, omdat Hij ons een eigen wil heeft gegeven. Dan tilt
Hij,ie op uit het diepste dal".
Van groot belang om van dat geloof iets te ervaren zijn de vrijwilligers van de kerk van buiten die
iedere zondag in de kerkdienst aanwezig zijn. ln persoonlijke betrokkenheid laten ze iets zièn van d
liefde van God.
Zo is het ook met de fruitbakjes en met jullie inzet. Daar voelen de gedetineerden in dat er een
gemeenschap is buiten die hen niet afschr'rjft, maar die met hen verbonden blijft.
Hartelijk dank. Jullie krijgen straks allemaal de jaarlijkse gèdetineerden-agenda en de kalender.
lk wens jullie goede kerstdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.


