
40dagentijd in de gevangenis.

Deze 40dagentijd staat in het teken van de 7 werken van Barmhartigheid. En als eerste werk 
wordt het bezoeken van de gevangenen genoemd. De meeste mensen zullen het makkelijker
vinden om een zondaar te vermanen, dan om barmhartigheid te tonen aan misdadigers en 
de gevangenen te bezoeken. Voor mij, als (RK) geestelijk verzorger in de PI Leeuwarden (ook 
wel de Marwei) helpt het omdat ik geloof dat God onze uiteindelijke rechter is. Wij lopen 
geen mijl in andermans schoenen, maar God weet wat ons beweegt, wat ons motiveert, of 
waar wij van vluchten en waarom wij de dingen doen die wij doen.

In Nederland straffen wij met boetes, taakstraffen en vrijheidsbeneming, omdat wij dit 
beschaafde (en noodzakelijke) straffen vinden. Maar niet altijd wordt gezien welke 
consequenties vrijheidsbeneming nog meer heeft; de kinderen niet kunnen zien, niet bij 
verjaardagen of begrafenissen kunnen zijn en relaties met vrienden en geliefden worden 
verbroken, soms voorgoed. Misschien dat we afgelopen jaar een klein beetje hebben kunnen
zien wat een beperkte leefomgeving met je kan doen; eenzaamheid leidt tot 
neerslachtigheid en depressie. Het valt mij op dat de mannen die langer zitten ook steeds 
minder aan iets toe komen als lezen, puzzelen of tekenen. Allemaal het gevolg van de 
opsluiting en uitsluiting van de wereld.

Gelukkig kan ik, afwisselend met mijn protestante collega, op zondag een kleine kerkviering 
houden. Nu in coronatijd hebben we 4 kleine vieringen op zondag, in plaats van de 2 
vieringen toen er nog meer mannen samen mochten zijn. In de 40-dagentijd zal ik aan een 
groep mannen dagelijkse meditaties uitdelen, ter voorbereiding op Pasen. Bijbelteksten en 
andere inspirerende teksten en een paar stappen waarmee iedereen kan bidden. Ik gebruik 
hiervoor de teksten van ignatiaansbidden.org. Het thema van dit jaar is ‘Het licht van uw 
gelaat’.

Ik heb gehoord dat jullie; zusters en broeders van Nijkleaster de gevangenen willen 
bezoeken, als werk van barmhartigheid. Er zijn een aantal mogelijkheden: de PKN 
organiseert al jaren de ‘paasgroetenactie’, waarbij een dubbele kaart aan een gedetineerde 
wordt gestuurd; één met een paasgroet en de ander is een gefrankeerde lege kaart voor de 
gedetineerde om te sturen naar familie of een dierbare. Als je meer wilt dan een éénmalige 
actie, zoek dan contact met de organisatie Exodus, zij bieden hulp aan (ex)gedetineerden en 
hun familie. Zij brengen ook bezoek- en schrijfvrijwilligers en gedetineerden met elkaar in 
contact en zoeken ‘maatjes’ voor ex-gedetineerden die dat willen.

En als jullie in de komende 40 dagentijd geïnspireerd voelen om een tekst of gedicht of brief 
te delen met de mannen in de Marwei ontvang ik die graag om te delen met de mannen die 
meedoen aan mijn 40-dagenretraite. En misschien kan er dan een reactie van een 
gedetineerde in een volgende nieuwsbrief van Nijkleaster komen.

Ik wens jullie een geïnspireerd en vruchtbare vastentijd.

Vrede en alle goeds,

Pastor Petra Walta

https://www.ignatiaansbidden.org/
https://www.exodus.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/


Naschrift van Vieren en Vasten: 

Als je een kaart of een tekst voor de mannen in de Marwei hebt, kun je die sturen naar

PI Leeuwarden 
Dienst geestelijke verzorging
Holstmeerweg 7
8936 AS Leeuwarden 

Of je mailt naar wikjedejong@hetnet.nl

Wikje zal onze mails verzamelen en doorsturen naar pastor Petra Walta van de Marwei.

mailto:wikjedejong@hetnet.nl

