
NIEUWSBRIEF MISSION PRISON BEDANKT VOOR  
UW STEUN!

Beste familie, relatie,

Hoe gaat het met u? 2021 was weer een 
bewogen jaar. Hoewel veel op pauze stond, 

konden wij dankzij u toch doorgaan. Zo 
hebben wij met uw steun deze maand veel 

mensen mogen blij maken!

620  
kerstpakketten &  

 200  
kerstmaaltijden  

uitgedeeld!

Ambon
Op Ambon heeft ons Mission Prison-team op 14 december in de vrouwengevangenis 100 kerstpakketten 
uitgedeeld. Daarin zaten een handdoek, tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo, borstel, suiker, 
thee, koffie, koffiemelk, maandverband, kleding, wasmiddel, bodylotion, deodorant, babypoeder en 
kerstkoekjes. Ook mocht ons team een kerstdienst organiseren voor de gevangenen en genodigden. 
Tijdens de dienst lazen we in de Bijbel en zongen we liederen. Ook vertelde ons team over het ontstaan 
van Mission Prison en waarom we dit doen. 

Indonesië  
In Jakarta deelden we op 16 en 18 december in 4 
verschillende gevangenissen ook kerstpakketten 
uit: dat waren er maar liefst 360! Zo deelden we 
de vrouwengevangenis 100 kerstpakketten en 100 
kerstmaaltijden uit. Dat was zo bijzonder dat de 
islamitische directrice het nauwelijks kon bevatten en 
ons persoonlijk via WhatsApp bedankte.



Ook in de mannen- en jeugdgevangenissen deelden 
we kerstpakketten en kerstmaaltijden uit en mochten 

we een kerstdienst organiseren. Daarin vertelden 
verschillende mensen hun getuigenissen over hoe 

hun levens zijn veranderd nadat we als Mission 
Prison-team in de afgelopen jaren bij hen op bezoek 

zijn geweest.

Suriname
Daarnaast deelden we ook in Suriname 
kerstpakketten uit. Na een reis van 3,5 uur vanuit 
Paramaribo kwamen we aan in het district Nickerie 
om daar in Santo Boma de penitentiaire inrichting 
te bezoeken. Ons team mocht er in totaal 200 
kerstpakketten uitdelen, die met blijdschap werden 
ontvangen!

Uw hulp
In totaal kon Mission Prison dit jaar met uw hulp in 
binnen- en buitenland 620 kerstpakketten en 200 
kerstmaaltijden uitdelen. Ook kunnen we dankzij u 
groeien: niet alleen in Nederland maar ook onze teams 
in Ambon, Indonesië en Suriname. Mocht u nog een 
eindejaarsdonatie doen, zodat wij ons werk kunnen 
blijven voortzetten, dan is deze van harte welkom! 
 
U kunt dit doen op rekeningnummer NL49 INGB 
0007 8846 56 t.n.v. Stichting Mission Prison of via de  
QR code. 

Alle eer en glorie aan God.
Wij wensen u een gezond en gezegend 2022!

Namens het Mission Prison-team,
Wilfred Kols

Contact met ons opnemen? 
E-mail: info@missionprison.org 
Telefoon: 0682615250

Nederland
Ook in eigen land deelden we kerstpakketten uit: 
in Den Bosch waren dat er 80 en in Den Haag 
50. De mensen die de pakketten ontvingen waren 
zo verrast en zo dankbaar dat het op het juiste 
moment werd bezorgd! Zo hebben we de liefde 
van Jezus op een bijzonder manier mogen delen, 
want we vergeten nooit waar Jezus ons vandaan 
heeft gehaald. We zijn daarom erg dankbaar dat we 
dit mogen doen; met passie, vreugde en blijdschap 
omdat we weten dat er hoop is.


