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Vanuit de Commissie Vrouwencontacten van de KNR 
benaderen we u met een bijzondere vraag. 

Paus Franciscus heeft 6 november uitgeroepen tot een dag 
van Barmhartigheid voor alle gevangenen. Behalve dat dit 
aandacht zal krijgen in de liturgie door de geestelijk 
verzorgers in de diverse Justitiële Instellingen vragen we 
uw medewerking voor het volgende initiatief.  

De KNR wil op die dag alle vrouwen die gevangen zitten en 
de mensen in de twee uitzetcentra de boodschap van 
barmhartigheid geven. Dit is in Zwolle, Evertsoord 
(gemeente Horst-Sevenum), Nieuwesluis, Schiphol en Rotterdam. Voor mensen die 
zonder veel hoop en toekomst worden uitgezet is de situatie immers bijzonder 
moeilijk. 

Namens de religieuzen krijgen de gedetineerden een zakdoekje waarvan een 
buideltje wordt gemaakt met daarin bv. zakjes kruidenthee en wat hoestpastilles. Aan 
het buideltjes zal een kaartje worden bevestigd met het intussen bekende plaatje van 
de barmhartige Samaritaan met een korte tekst en een groet in allerlei talen. Binnen 
de gevangenissen en uitzetcentra zullen de diverse aalmoezeniers dan zorgen voor 
de verspreiding. 

De vraag aan u vanuit de Commissie Vrouwencontacten is heel eenvoudig: Wilt u 
vanaf nu zakdoeken (schoon en gestreken) inzamelen en bewaren?  

Is het niet een mooi gebaar om juist uw zakdoeken ter beschikking te stellen: een 
heel concreet en eenvoudig gebaar voor gevangenen in het jaar van Barmhartigheid. 
Die zakdoek zegt: we zijn ons bewust van je verdriet en willen je iets van troost 
bieden. Iets dat zacht maakt, wat verhard is.  

Praktisch: Kunt u er voor zorgen dat de zakdoeken 20 september afgegeven zijn in 
Den Bosch bij de KNR? Eventueel zou u per email al kunnen melden of en hoeveel 
zakdoeken u beschikbaar heeft. Gebruikt u daarvoor alstublieft onderstaand 
emailadres. Misschien zijn er ook mensen (liefst in de buurt van genoemde plaatsen) 
die het mooi zouden vinden om van de ingeleverde zakdoeken bv 100 of 200 
buideltjes te maken compleet met kruidenthee en kaartje? De kaartjes met tekst 
zullen wij natuurlijk graag verzorgen en bij u aanleveren. 

 

Dank voor uw medewerking en gave! Vrede en alle goeds,  

 



namens de Commissie Vrouwencontacten 

Dorothé IJsseldijk 
contact of meer info via KNR: a.vente@knr.nl 
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