
I HeÈ motief voor het gevangenispastoraat ligt niet in een verbijzondering
van het mens-zijn van de gevangene of in de mense lij keseuld.

Het motief is gelegen in het r,roord van Jezus! rrlk ben in degevangenis
geueest en gij zijt toL mij gekomenrr Bn in Hebr I3r3 rGedenkt de gevangenen
als medegevangenen rr. Deze beide teksten staan in de cóntert van de
broederschap. Bij christejijke broedèrschap gaat het nooit om rrgeloofsgenote ntl
alleen, maar liet is in plaats van inzichzelf gekeerd naar buiben gericht.
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3. Het (gevangeni. +a3toraat hee.t als.harizon : het subject uorden van allan
voor het a.'nqezicht van de Heer. Het christelijk leven eiisteert alleen
r,rezenlijk in deze dim8nsie van broederschap.
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4. Gevengen ziJn betekent! het geschiaden van excommunicatie.

5. In het gev angenispaatoraat gaaL het om het gestalte gevan aan da chrrirstelJ-Jka
zuster- en broederschap.
Naar Hebr I5r3 is dat een relatie van uaderkerlgheid.

6. In de gevangenis vormt zich een parochie (?) gameente. tlezenlijk voor pastoraat
is dat he een funcëie is van de gemeente en pas daarin en q!34LL een
functie in de gemeente.

7. De kerk binnen en da kerk buiten de gevanqenis staan dus tot elkaar in Ben
relstie van uederkeri.gheid. [Jederzijdse assistentie, kan óok uordan genoemd.
Zij assistereó elkaar om kerk te ziJn.
In dlt-verband hebben ook de karkgangars van buiten een plaats.

B. Er zal niet alleen gprake moeten zijn van geuangenispastoraat. flaar ook van
naz orgpastoraat. Ook dit vind ziJn draagvlak in de parochia/gemeente.

9, -Earr i+-de L voor pJ.oateslijks qrg€ni-s a ti a.
In Den Haag lunctioneert nu een oecumenische stichting. Deze §aat uit van de
Ha gse Raad van Xerken. Deze stichting heeft een tueeledig doel:
0e kerken betrakken biJ het gevangenispaatoraat en het gastalta geven aan
n6zorg. Ean ideale vorm zou m.i. ziJn: aBn raad voor het gevangenisPastoraat

en een stchting di6 nazorg proJecten gestalte geeot en het pastoraat
in rttechnische zinrt kan onderstaunen. In deza laad voor het gevangenispastraat
zouden dan vanuit de diversa (prot) karken ambtsdragBrs moeten zitten die
ook ambteJ-ijke diensten in het geva geniscomplBx kunnen vervullen.


