
Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven: 

• U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten. 

• Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 

• Vandaag hebben we voor u gebeden. 

• Wij houden van u met de liefde van de Heer. 

• De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn. 

• Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen. 

• Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds 

mensenheugenis. - Jesaja 26:4 

• Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7 

• Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8 

• Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op 

Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. - Psalm 10:14 

• Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25 

• Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen 

van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a 

• De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a 

• Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok 

en Uw staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4 

• De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1 

• Christenen over de hele wereld staan naast u. 

• Ik wens u Gods zegen toe. 

U mag natuurlijk ook zelf iets bedenken. 

 

Waarom mag ik mijn adres niet op de paasgroetenkaarten schrijven? 

• We vragen u om uw adres niet op de paasgroetenkaarten te schrijven. Iemand zei: “Nu 

zetten deze mensen hun adres erop, en moet ik eigenlijk terugschrijven, maar ik heb 

daarvoor geen postzegels. Dat is wel onbeleefd, terwijl zij juist zo aardig zijn!" 

• Uw adres kan echter ook gevangenen – en dat geldt vooral voor Nederlandse 

gevangenen in het buitenland - in verleiding brengen om u verdere steun te vragen: een 

slaapplaats, een baan, geld… In het buitenland zijn de adressen van afzenders van 

kaarten heel geliefd, soms worden ze zelfs verruild of gestolen. 

• In Nederlandse gevangenissen geldt de regel dat paasgroetenkaarten met naam en 

adres van afzenders niet aan de gevangenen mogen worden gegeven. 

 

Waar plakt u een postzegel op? 

1. Op de (verzamel)envelop waarmee u de kaart naar het centrale PKN adres stuurt. 

2. Op het gedeelte van de kaart wat de gedetineerde zelf kan versturen. 

De paasgroetenkaarten kunnen tot en met 5 maart 2021 worden opgestuurd naar: 

Protestantse Kerk in Nederland 

T.a.v. Paasgroetenactie 

Postbus 8504 

3503 RM  Utrecht                                                                                                           

De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire in inrichtingen in 

Nederland. Fijn dat u meedoet! 


