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Dednanen aan ftisaAt']a !'as een vaÍ! de ydíige

b*e dlEen lj}Jeírs mifr debÍtie. De a]rws ,rreíd

gegE\€Ít door vril,,iillgeÍs, die hun tjlj speciral v@r

ons !Íijrnaakhn. Wb kegen zornaar een lledóoek

en Bjbel cadeau en dke keer [,as eí taaÍt, koek oí

cake bj de loÍfie. A die leld<emlten '/laÍeíl Hkers
ttoog5&eÍsoo.rlÍk dooí deze vipilqleÍs ldaaÍge-

ínaakt DaaÍ waÍeíl ze v6t een hele dag rÍ'ee beztl;

een hed ín(i gpbaar.

De Alpha-orr§rs draait orn het gelooÍ in Jears

ChÍistrs, een vdíÍtaakt Persoon. Uit prre liefde

I ms gEÍ Hii Zjn l6É.t. lk hó oíÍtdekt dat

Ui eí ahilj ,,oor íne is, ook ir tijden van nood.

Hï zií .ne @b k ben, een t,liek en 'a/aaÍde-
vd rnens, rÍraar oÍndrnaakt rÉt ah lrdeÍeeÍt.

U/at íne di+ heeft gei"'aakt, is dal J€zrs Egt

'WE \an julie zordeí Dnde is, lad dè ab eeísne eeÍr

sleeír naar haar ',./eípen' 
(Jotennes 8:7). Het ben

draait uiteinddiik orn è lèÍde van Jea§. DooÍ die

lieÍde koín je dichbít j God, \MaaÍdoor lr k ad{ or -

rargt oÍn nro€ruke pe*nes dooí b koíneír en \eíge.

rcn rrcdt. l-lel goede zal zo het hrade o/,eÍwinnen.

PirrtAdla ,ad k eót inereen aan. 'V\ile vraaSt

fitvarst, en wie zoekt viÍdt, en !@í wie ldopt zal

\ ,oÍden opeí€edaan', slaat in Lu6 l1:10. lk \,ens

kldereen Gods lieÍde toe.

lvletl|,*e@e gÉí
lvladl

PS: Vtilreil zit lan hrrEo, zÈ Lucas I 5:2-7

en Lucas I 5:'l 1 -32.
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TRAININGS.
DAG in
september
Geeft u ftsorApta oí o€Íweegt u de

cuísus b ge!'iefl? Of bent u geestelijk \€È

zoÍger oÍ juslitir-'predikant eo gelhteress€eÍd

in de cuísus? wb raden u aan in septem-

ber de bndelíke Alptla-lÍdning in Hoden

tÍj te '/./onen. Naast het geu,one t'ainir€s-

Fogramma, rc§t u daar @k woíkttops

o\€r PÍisonApha. Èze wod<strops voden
verzoQd dooí vriJwlftgers, geesHïk !ezoÍ-
gers en justitiepíedikanien. \bor achrele

inÍoÍÍnalie o€Í het pr€rrnma de data,

koskn en \,oo. opga€ '/eÍwiizen !,,e u naaÍ

www.alphaconnect. nl.
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Wat is de ALPHA-CURSUS?
Op de Aphècursus maken rnenseo in iien weken en een weekend kennis mel het chÍis{elijk

geboÍ. Wekdïks komen de deelnemers bij elkaar. De cuÍsus start arlÍd met een gezellige

maahijd oÍ koÍfie/thee met iets lekkers. Veruolgens wordt er geluisterd naar een boeiende inlèi-

ding oveí het christelijk gelool. Dd rhema wordl daama bespro&en in \raste klgins groeÍÈs.

Oe Alpha-cursus is al in de jaren '70 ontslaÀh in de Holy Trinity Brompton-kerk in Londen.

ln de jaren '9o veíspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa.

Op dit moment ziin er meer dan 45.(X)O curst/ssen in maar lieíst 163 landen. Ruim 14 mil

ioen mensen volgden een Alpha-cursus. ln Nedeíland is de Alpha-cursus ruim viiÍtien iaar
goledon geihtroduceerd. Zo'n 20O.0OO Nede andeÍs deden de cursus.

wwwalpha-cu,sus.nl
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ftisoÍrAptra birt gedetineerden een l€ns om

die vragen hardop te sHlen. H@fdpÍedikant van

het pÍoteshnls justitiepastordat ds. Jan Eeíbeek

vinit de Alpha-clrstrs van gote waarde voor de

gevarEenissen: 'lk ben Ían van ftisonAlpha.'
Ds. Eeóeek is afs hooídpredikant verantti coíde.

lÍk voor llet beleil van justitÈpastoraat en \ coí de

teÍWkoppelirg tussen keík eíl minisbie. Hi geeft

ledng aan zesb jrstitiepíEdikarneít. Eeóeek:

'Orderzoek wijst uit dat 75 % vaÍr de gedelirEeíden

zegt in God te geloven. PÍisonAlÉE helpt ze om dat

geloo{ veder uit te diepen.'

Positieve effecten
Srds 2008 draait F',isonAipha h l"ledeíbnd, in

íneeÍ dafl li.'n \€Ísóilleíde gg/aryenissen, 'lk
lou dat aanbl graag zirn t€ídubbehn,' aHus ds.

Eeóeek, 'ÈisoÍtAlpha heeït narnelijk eeo aan-

tal poÍnie1€ elfecten ,i/aaÍ F niet omh€en kunt.

De meest oÍMallende is ra,el dal deelnerners aan

de qJrsus minder snd teruglallen in onge\Í'leost

gedr€. M dbnl niet akeo de sbeí in de gevaÍÈ.

gienis.sei, maaÍ ook het ítaatsctEppelijk bdarE.

Vooí de gEdelineeÍdeo beiekeit het in rcd geval
len dat ze íÍreer nrst en vrede enaren. As ze gelooÍ

0Eàinden, komt hun toekoms$e'specliel geeste

lijk gezien ook in een nieuw licht te shan.'

Gebrokenheid
PrborÉiptta besbat, oÍÍdat eÍ @erriiÈ vÍijwilli-

geÍs njn die de oJrsus geleo efl írel de gedelineeí-

deo opHd€n. Ds. EeÍbeek: 'De wiwillipr leed het

han '/an het EvangelÈ keírnefl: ge\,en aan Ínenseíl

die leven in genrokenheid. M is lan orscttabaÍe
waade voor zo\ ,el de gedetineerde, als loor de wij-

willigeÍ zetÍ,'

..I)eelnemers aan
de sursuswallen

mindersnef terugin
ontlewenst gedrag,

Ds. .,a!, EerD€ck

Op vijf na
gevaarlijkste
man uK
deed PrisonAlpha
Shane Tay4or was de op viif na gevaaÍlijkste

man achler slot en grendel in Engeland. Hij

volgde PrisonAlpha en dat gat zijn leven

compleet nieuwe wending. De schÍijver van

Apha-cursus, Ra/. Nic*y Gumbel, intervieude

Shane TayloÍ in de Holy Trinily BÍompton-kerk in
Londen. U vindt een link naar het filmpje op onze

$€bsite www.alphaconnec nl onder het kopje

'dormloads'.

Re!. NkiE GunH kteryixrttl Shane Íaylc'r
in HTB Lot&l
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«llf ton volalctrrlc weck vr[i, maar rou voor h6[ Chet P!lso[-
ADba-tesn, reat.) !ó lo![ea buJv6a hlen B{ r{ize ve[ slrre&en
dar, natuurllrfr. ll/[slf serleus, dle menaea ,{n 5o UclilGvol,
on8ofooa{el Ik b6r e4eDE ln ttlr! leveo het geloo( trlrt geraskt,
rrrrrt. Lier trrb llr Gd reer !ievotda!.,

lr..bqÉcÍ Pr.lsoDA[rLi, Pertteatiairt bÍtcàtd!.ll Zo€torldcor
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DANK VOOR: ++ alle geestelijk vezorgers en
vrywlligers die het Goede Nieuws brengen in de Nederlandse gevangenissen

Seeds opítiijrv rEÍrEÍl eílhousi.

ade ín€ns€o de AlrtEsJrsus Ín€e

naa, ni.arwe doelgroepen eÍt dek-
ken. lGtuurlijk kwam de cursus ook

in de geyaÍEpoiss€n bredrl Oe

dek waaÍ íEíts€n lvo.den sdgezBt
qn oveí hun |elrq| rra b de,i(€o. De

AhtEa.rsrrs h+t daarti. Gede-

lineedeÍt sde$len zir}tzrl.,l an
de hand l8n de gro(e theína's uit

hd chiddijk gelooÍ, zoals liefde en

wÍgeving. Wat €í da'| rnet brErd
gEbe(Íi. tiÍd k Uj2oíde. oíttwend

en beÍndgeírd. Gedetineeden

delen hun lsÍeÍis\rertEJen met elkaaÍ

vinden troost, nieuwe uitdaging€n eí
soms rakei ze ervan oveÍluigd dat

ze een ni(xlwe ra/eg moe{en indaan.

\Én Àlke veítEleíl kan *. geeír

g @g kftlEn. DaaÍoÍn deze kr{t
vd md 

'rerhalen 
o€r hoe dd Goede

Nieuws ale hoeken \ran ons land

bereih, zelÍs de donkerste plekken.

Jan Balker
Directour Aly'ucursus l.ledeÉnd

Ds. Jan Eerbeek: "lk ben fan van PrisonAlpha"
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Het leven iÍI de gevargenis
roept a,ls vaÍrzeu de glot€
Ievetrsvra€en op. Wat is de zin
vfft mijn leven? Is vergeving
mo gelljk? waa.rom luden? /z
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Succesfactoren van
PRISffiF.IALPHA Zoek de

verschillen

I. Welkom
Wrbe PhÍrtinga 'Als dedneÍner u,ord je hed

hafuluk en wam onlvangen. Je v,oídt niet veí-

ooídeeld en mensen koÍnen +eoad \/o0Í FrJ

iieíe veek eng, De tebrBeloze en lieÍde\ole

inEt lan de vÍiwih€Ís de de eÍsls gelen d@t

dednem€Ís goed.'

Sjou]{ie va,D der Meer heeÍt de
Alpha-cursus al vaker gegeven,

m€^ar d€.n 'buiten'. Sa.men met
haar mFÍt ÉÈlg ze de uitdaétrn€l
a€n om ook een keer Prison-
Alpha te geven.I lat zijn vol€lens
ha€r de gmotste venschillen?

'Sowieso de locatie,' aldus SjíJUkie. 'We moesten

als team elke keer door de conlrolepooíl heen.

Verder was er een enorme openheid. Deelnemers

namen duidelijk geen genoegen met theoretische

antwoorden. Als ik in de inleiJing vertelde dat ik

ook zondig, kreeg ik de vraag: 'Wat doe je dan?'

Dal was even wennen!" Wat haar verder opviel,

was de grote behoeÍte aan persoofllijk geH op

de dag met de inleidingen over de Heilige Geest.

Sjoukje: 'Sfuk voor stuk stapiefl die stoere man-

nen naar voren om voor zich te laten bidden.' Het

moeilijkste onderdeel van de cursus vond Sjoukje

hel momenl waarop de laatsie ochtend aanbrak

en er afscheid werd genomen. 'Op dat moment

moeí ik de mannen heel bewusl toeveÍlrou\,ten

aan Gods zorg.' Al met al had Sjoukje deze eÍva-

íing t/oor geen cent willen missefl. 'Prison-Alpha

heefl ons gedwongen na te denken over onze

eigen relatie met God, met name dooÍ alle recht-

streekse vragen. Het heeÍt ons gelhspireerd om

echt en eeÍlijk te zjjn, nel zoals zij.'

Nederland z€enaamde KeÍken met Stip. Deze

kerken hebben contact met eeíl jusliliepaíor eo

in de keík zitlen getÍainde vÍiiwilligers, die weten

hoe ze ex{edetneerden op een haíeliike manieÍ

deelgenoot kunnen maken van de gemeen-

schap. Wlt u een kerk mel slip woíden? Ki.ik op

www.kerkenmetstip il vror íneeÍ irÍonnalie.

J6r"Wvlyb tubW(€€rsb\dt H<s) d|
MPisrr@lthdeH hZtunw.e. De inhoud van de cursus

\ írte: 1 e hebben levendige en eeÍlijke

gesprekken in de gesprekgroepen. Som-

mige deelneme.s eívaren veel steun aan het

gelooí en vertellen daaroveÍ Andeíen staan

er wal sceptisch tegeno\r'er, maar zijn wel

geboeid. Er is zeker de wil om meer te leÍen

over het chíistelijk geloof. Soms ',rordt er

zehra om huisl'rerk gevÍaagd.'

arustitieprealikart
Wytze Pfanti.n€a

3. Vriendschap
'Tiilens de qJísus gÍoeit íespect o!i-"r en r,l,eer

Na lwaalf weken is er meeshl eeo vdeÍdsdEp
pelÉe baÍd onbtaan tt.tssen deelnemeís.'

4. Gebed
'ln pbab van het gebuikdll€

behggen w! eefl zdeÍdag. lk tEíirïEÍ íÍE een

gedeline€íde de ben na bng aaÍëlen bd r@í

ziÍ liet t*den. \4 badeít \ooÍ hern en zagen

niet zo,ed gó€uíEÍr, ítaar liÉns dat gebed

kE€g hi è kradtt oín ziln sitratje b aanaaÍden

en heleÍnaal los b trn. Hii noenÍ het nu een

lan de bebngíijksb rnoínerien lan njn bven.

Kik, dat is db viilEi, de \@í iqje{een - tinnen

oÍ hJiten de muÍEít - besdilöaar b geÍnaakt.'

Uit de
en dan

BAK...
?

èzqdus

De overgang vaIr de §evangenis
naar eeD. leven bulten is geen

makkelijke. Vaak hebben ex-
gedetlneerden mouvatieproble-
meo eD cont€ct leggen is lastigi.
VerscNlleDde organisaues
bieden hulp bij de re-iÍrtegratie.
Twee val1 hen zun Stichting
Exodus en Kerken met Stip.

Stichtin€i Exodus
Stichting 6(odus biedt op-

vang en hulp aan (ex-)gedeti-

gö

BID VOOR: ++ de kerken, familie

en vrienden van de gevangenen. Dat zij er voor hen mogen zijn, Voor en na hun vrijlating

L.n

'Tudens PrisonAipha heb lk even het gevoel vr,J te zun'.
Overal ter wereld eÍvaren deelnemers die vrijheid, terwiJl
ze achter tralies àtten. Wat zun de succesfactor€n van
PrisonAlpha? Wytze PlaÀtin€ia is justitiepr€dikaÍ't in de
PenitentiÍrire IEichting Zoetermeer. I{ii heeft vrel een idee.

..Somawordter
zelfs om huiswerk

€ie\rraaÉidtt

Y

neerden die gemotiveeíd zijn uit de címinaliteit te

stappen. Exodus heeït elÍ huizen verspreid over

het land, waar ex-gedetneerden tijdeltk kunnen

M/onen. De bewoners volgen een proÍessioneel

begeleidingsprogramma, waar ze op vier vlakken

hulp kíijgen aangeboden: wgnen, lverken, relalies

en zingeving. Meer dan 1.&5O wijwilligeÍs zijn

aangesloten bij Exodus. Ze werken in de huizen

oI in gevangenissen. fu< zijn er vÍijwil,igers die

de kinderen van oude6 in delentie onder§eu-

nen oÍ een tijd als 'maaqe' mel een gedelineeíde

mee oplopen. Voor meeí inïoímalie gaat u naar

^
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Wat is uniek aan een P,itonNpha?

..Wordt geb€.! altiid verhoord
dooÍ God?r, vraaÉlt vriiril-
liéler lvico. ryerLore!? Dat
alo€t de Doliiíer, élafrt er ée[.

PtlsolAlpha. Penitentirirr
brlcbtlql Zo.tcraeer

Kerken met Stip
De keÍk kan mensen - geestelÍk

gezien - een dak bo\en het hoold

tÍeden. DaaÍom zjjn er oler heel



voor teams BOEKEN

Neem clnhct op met de

PrisonAlpha-werkgroep, Stuur

een e-majl naar alphànpÍison@

alpha-cursus.nl of bel naar het

landelike kantoor en vraag naar

Jan Bakker De werkgroep

heeft verschillende contaclen

met de Penitentiaire lnnótin-

gen, waa. een PÍisonAlpha zou

kunnen draaien,

Beste

eDt menser

Alpha-cursus Nederland
Johan van Oldenbarneveltaan I 0
3818 HB Amersfoort

Te. bookshopr (033) 461 32 25
ÍeL. kantoor: (033) 463 42 86
inío@alpha-cursus.nl

alpha npí son@alpha-cuís!s.nl

tNG 683 r 010
Rabobank 372969585
t.n.v. Slichting ALpha-cursus NL

Website:

CuÍso§maleÍiaal bestellen:
w\dw-alphab@khop. nl

Opgave voor de
Alpha{rainingsdag
r !.alphacolrnect.rl

Redaclie:
Hilde Íromp
Mane6 va dèr Héven
Martine v€n Bhade.en (eindred.)

ANBI
Alpha is

ANBI
geregrsireerd
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lpha :: ln Engeland draait PrisonAlpha in 128 gevangeni#en

:: WeÍeldwijd geven meer dan 67 landen PrisonAlpft

ïeksi: Anneke 8Íleveld, iustitiepÍedikanl en teamleideÍ PtisonAlpha

1. BaÀ iets lekkers
Ga de keuken in en maak zelÍ

een lekkere laart, cake oí koek.

ZelÍgebakken lekkernijen; daar is

aandachl aan besteed en dal wordt

enorm gewaardeerd. lk heb meer

dan eens meegèmaakt dat de ge-

detineerden voorstelden om een

bedankkaaÍt naar de taartenbak-

kers te sturen. Maak het uzelÍ dus

niet te gemakkelijk door een sim-

pele rol biscuits le kopen,

2. Leef u in
Robeer uzelf in te le/en. Het njn vaak

geen doetirs, maar stoere kerels waaí

u mee b maken hebt. Dus \€rtel bij

loorkeur niet dat zij de 'sdaapl:s van

de Herder' mogen njn.

3. Zorg voor orde
Een grappig spel als inleiding op het

lhema laerld meestal goed. Maar

kiès niet voor introductiespelleties

',!aaóij de deelnemers moeten rond-

Íennen oÍ aan elkaar moeten zitten.

Dal geeft teveel onrust. Soms al bij

de deelnemers zeH, gegarandeerd bij

de be\,\iaarders.

\eel beeumateriaal. De inhoud is or'eÍi-

gens niet simpeler gemaakt. Het is een

seriaze cursus, waar iijd en moeite in

gtestoken moeten r1/oíden.

5. Focus op de wa€en
Deelnemers kunnen snel aÍgè.

bid njn, Sornmige komen telkens

opnierM met hun eigen veíiElen en

voor je het weel ben je het thema

van de bijeenkomst k'íijt. Houd de

Íocrs scherp door - uiteraard tac-

lisch - brug te gíijpen op de vraag

die in het werkboek staat.

6. Luister en
veroordeel rliet

ln de ldeine gr@p is luisbren het ajler-

bdangÍijksb wdt u kunt doen. Soms

kilt u missdrien \ ,el bui4ijn van

krorníne giedachtegErgen. Zo H ik

eens nr€egeínaakt dat ieínaÍd een pak

ínet drugs afs gebedslËripíing zag.

De leÍleilirE is dan gÍ@t om b \erH-
len hoe hei edt rit Doe dit nH! \,taag

liqÉ, in de groep oÍ iemand er ieb o/er

wil zeggefl. Luisb[ hon respect en ga

niet oÉr gÍenzeÍr. \ëÍmíded niemard.

God houdt \an ielereen.
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:: ln Nedeíand werd

PrisonAlpha al gegeven

in manneninÍichtingen,

jeugdinrichtingen, vrouwen-

inrichtingen en zelfs een

keer in een TBS-kliniek.

L-----------a

PrisonAlpha-werkboek
A-Iph'3,-cu.Isus NederlaId
Het PrisonAlpha-werkboek is onmisbaar als u PÍisonAlpha geeÍt. Zorg

dat iedere deelnemer er #n in ljn of haaÍ bezit krijgl. Het werkboekje

is gebaseerd op het klassieke Alpha-cursusweÍkboek. Het is geschikt

voor deelnemers die de cursus volgen in Penitentiaire lnrióttngen in

Nedeíand, België, Nederlandse Antillen en Suriname.

Een misdadiger is meer darl zUn delict

"Ia,n 
Eerbeek

Wle 'areíkdiik wil \,veten wat er schuil gaat achler de wereld van gevan-

genissen en besloten inrÈhtingen kan niet om dit boek heen. Eerbeek

benadruK de menselijke kant rcn het gevangenisbestaan en Íesociali-

salie. Hij scnnfl oer njn ,r'lerk als hooÍdpredikaÍt bij de Dienst Justiti-

ele lnrichtingen en over sticiting Exodus (www.exodJs.nD.

Deze boeken beslelt u in de Alpha Bookshop:

rvww.alphabookshop.nl
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Aan de slag
met

?
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Verdubbeling aantal
Met FrisonAlpha bíeíEen we

Goed Nieuws naar de Peniten-

liaire lnrichtingen in Nedard.
We stÍe.ven naar een verdubbe-

ling van hgt aantal ftisonAlpha's

de kornende jaren- Dat doen we,

omdat we iedeíeen die gE!,àn-

gen zit van llarle 'de lieíde van

God en wiiheid van tinnen' waat

à(€edelineerde Manoah in zijn brief

over sp.Eekt gunnen. \ /e ffiben
uw hulp daaÍbij nodig. Wh u daarorn

oveíwegen om het PiÈonAlpha'werk

in lffiand te onderslarnen? Dat

kan op veGctillende manieren, tij-
voorbeeld door aan een PtisonAlpha-

leam rnee te doen ab vnjwillfuer of

door een gift te geven. Dat hatste kan

dooÍ een bedrag over te ímken

naar ING 6831010 of Rabobank

3729695a5 o.v.v ÈisonÀpha
Als u oíts werk wat langer wift

on&slsJnen, bel ons dan of

sluur een email of bíief (zie colc
Íon voor adresgegevéns).

a ri nAlpha's

AÀ/asl haítelijk dank!

COLOFON

Met medewerking Yan:

Ds. Jan Eeóeek
Jan Bakker
Thea de Jong

Anneke Biileveld

Wr4ze Pantnga


