
Kerk in Actie steunt pastoraat in vreemdelingendetentie 

 

In 2009 stelde Kerk in Actie € 5000 beschikbaar als stimulans om te komen tot concerten voor de 

bewoners van alle detentiecentra in Nederland. Dit als gevolg van de samenwerking tussen het 

justitiepastoraat en Kerk in Actie om in detentiecentra activiteiten te ontwikkelen. We zijn daar een 

aantal jaren geleden mee begonnen en dat leverde al praktische zaken op zoals muziekinstrumenten en 

boeken. Ook kwam uit deze samenwerking de opzet van een Transithuis voort. Het Transithuis richt 

zich op vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel die willen terugkeren naar hun land van 

herkomst, maar die dat niet kunnen. In het Transithuis worden zij erin begeleid de hindernissen die er 

zijn te overwinnen. Doel van het Transithuis is een bijdrage te leveren aan perspectief in het land van 

herkomst, niet alleen voor degene die terugkeert, maar ook voor zijn of haar omgeving.  

 

Met het stimuleringsgeld van Kerk in Actie zijn in 2009 en 2010 een aantal concerten georganiseerd, 

die enthousiast werden ontvangen door de bewoners van de detentiecentra.  

Dit bracht ook een nieuwe beweging op gang. Binnen de Dienst Bijzondere Voorzieningen waar de 

detentiecentra onder vallen, was een beleidslijn in ontwikkeling om in de detentiecentra tot meer 

activiteiten te komen. De Dienst Geestelijke Verzorging stelde op basis van de experimenten met de 

concerten voor regelmatig in alle detentiecentra deze concerten te gaan organiseren met ondersteuning 

van de inrichtingsorganisatie en de Dienst Geestelijke Verzorging. Dit voorstel werd overgenomen en 

als eerste stap zou er een pilot-concert worden georganiseerd in detentiecentrum Zaandam. Deze pilot 

werd georganiseerd door de activiteitenbegeleider van de inrichting, de geestelijke verzorging en 

Exodus Nederland, op zaterdag 18 december j.l. Er werden drie concerten gehouden door de 

Surinaamse gospelgroep Clarence & Yvonne Breeveld. Zij brachten met veel bezieling prachtige 

muziek ten gehore die goed aansloeg bij de bewoners, die in 4 groepen kwamen met in totaal 80 

personen. Clarence wist hen ook in zijn aankondigingen in het hart aan te spreken.  Het werd in de 

evaluatie een prima samenwerking genoemd met alle betrokkenen.  

 

Op basis van de ervaringen opgedaan in Zaandam zal nu een plan voor alle inrichtingen worden 

opgesteld.  Daarbij worden ook vrijwilligers ingezet. 

Al met al een goede bijdrage aan het programma voor de bewoners van de detentiecentra als gevolg 

van een mooie voorzet van Kerk in Actie. 

Dank daarvoor.  
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