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Verlaat de gevangenis....en dan?

Collecteafkondiging
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen
kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je
kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg
Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst
zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via
gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar
werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden
vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de reïntegratie, bijvoorbeeld in een van de elf
Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden
ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk.
We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

Bericht voor het kerkblad
Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen
kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte,
geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus
begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo
worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma
geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit
kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks
ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor
(ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

