
Jilrgen Moltmann beschrijft in zijn boek rKerk in het kraeht-
veltl van de Geestr de Messiaanse gemeente als een vertel-
gemeenschar waarin het verhaal van de levende Jezus wordt
doorverteld, het is een gemeenschap van bev-ri jtlers, dle iets
e?varen van wat bevrijding in Chrlstus betekent, het is een
gemeenschao van hooo, die de horizon verlicht ziet door een
verriizenis, het 1s een gemeenschap tlle geroepen is om iets
van de Messiaanse levensstiJl aan het licht te brengen in
d e ze r"rereld .

Eet 1s tle nood van velen 1n onze maatschappij - outieren en
jongeren - dat het hen ontbroken heeft sf ontbreekt aan een
bevri.Jdende, hoopgevende, r icht inggevende , zingevende gemeen-
schao met anderen.
Dat kun je o.a. zien of horen aan de mensen in een T{uis van
Bevrarins of Gevangenls. Velen zijn oogegroeid in een gezin
waarin zij de gebrokenheid van het leven aan den lijYe noes-
ten ervaren. Een jeugd waarÍn afles ontbrak r.rat er had moeten
zijn on naar volwassenheid toè te kunnen groeien: niet ge-
wenst, verwaarloosd, geen liefde, geen aandacht, verwend om
s ehultlgevo el ens af te kopen, geen duideliik en herkenbaar
orvoedingsoatroon, geen voorgeleefde hanteerbare normen en
waard en .

Ik ontmoet veel mensen clie altijd kansarm zijn geweest in
veel ooziehten: thuis, omgeving, maatschap'ii, eigen moge-
lijkheden. En dan komen ze uiteindefiik terecht in een aan-
eensehekel ing vaÈ .maatschaooeai jke uitzichtloosheid: geen
werk en ook 41een kans oD werk, veroordeelcl tot een uitkerlng
en levend in kraakpand en of afbraakbuurten tegen woekerhuren.
Geen mens ttie ècht oo jou uit is, om jou aan het ficht te
brengen. Bn dan nog de geheel eigen oroblemati.ek van de cul-
turele mind erheden.

Het gaat vaak on mensen die niet qoetl Ín staat zijn de rvi-
cÍeuse cirkel I waarin hun bestaan zich afspeeft, op ei€(en
kracht te rioorbreken. Daar komt nog bij dat de maatschaonij
sehromelijk tekortschiet orn diegenen tegemoet te komen die
zich on een nleuw bestaan wiflen oriënteren.

Mi jn werk bestaat uit inclÍvidueel oastoraa-t en groeD§pasto-
raàt. fn het kader var. deze bijeenkonst wi1 ik graag enkele
kanttekeningen maken bij met name het groepspastoraa t . Daar
is de assistentie van de kerkefiike gemeente broodnodig, on-
ontbeerli jk.
líat ka.n d e ke rk d oen?

Àllereerst moet r.rorden gezegd, tlat de groep mensen die tot
de geestelijke vez'zorging in de gevangenis behoren, geen op
zichzel f sta"nde groep is.
fn I s-Hert ogenbo sóh bèstaa.t ale groep uit 49 personen en in
de gevangenis van Scheveningen uit 15 Dersonen' zij-vornen
een gemeente en ziJn ondertleel van de gemeente van Chbistus.
Dat Éetekent, dat d.e gemeente bÍnnen en de gemeente buiten
on elkaar betrokken moeten ziin.
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Geen éénrieht lngsverkeer, maar tweerÍcht ingsverke er. Eén
van de inzetten van het justltieel pastoraat is, dat mensen
zich ongenomen voelen in een g?oter geheel van kerkgemeen-
schap. Daarom justitieel pastoraat ook buiten: de gemeente
bulten moet haar med everantwoordel i jkhei.d beseffen voor het
nastoraat onder gevangenen.

Ik noen u vanult deze gezlchtshoek vijf mogèlijkheden van
assistentie voor ale kerkeliJke gemeente:
. (erkdiensten: van zondaq tot zonclag worden in de Huizen

van Bewaring en Gevangenissen kerkd i.enst en gehouden. Deze
diensten wortien trourrr cloor de mensen bezocht.
Een viering met gebetlen, liederen, lezingen en uitleg. Met
een grote aantlacht voor het verhaal ult ale Bijbel . Yelen
ervaren het a1s een heilzaam moment temidden van snanning,
s1eur, oppervlakkigheid, hardheid. Deze tliensten zijn een
belevenls: cle ervaring nisschlen ook van een stukje bev-ri j-
deníle gemeenschap, waarin het verhaal van de leventle, tle
oDgestane, wordt tloorverteld, geviertl , en wordt nagedacht
over tle betekenis daarvan voor jouw 1even.
Het wortlt tloor tle mensen oo hoge prijs gesteld a1s gemeente-
letlen van buiten tle dienst nee willen yieren.
Het geeft een gevoel van ooenheid, verbondenheid, verademing,
accentatie.

AIs tweede moselijkheid van particioatie van een gemeente
noem ik u de
2. catechese, of gesoreksavond en: in het Huis van Bewaring
Eomen wèEefIjIs tr.ree qesorekssroepen bi jeen van 18 deelne-
mers Der groep. Meestal stel ik daar het onalerwerp van tle
kerkdlenst van de zondag erop aan de ortle. Yaak zijn dit
díeDgaande gesprekken.
De betekenis van gemeenteleden van buiten is groot: soliala-
rit e it sbelevinq, verbreding van het gesprek binnen tle in-
richtine, gehoord worden en beEri.n ondervintlen. Wat meer
concrect: gesn?eksDartner of gespreksleider, asslstenti.e
bij biJzoniierà orojekten (bv. groeo uit Wateringen).

Een dertle mogelijkheid van assistenti.e is:
7. het dienst der offerantlen projekt. Ook in tie kerkdienst
@dé diénst tler offeranden inhoud
geven. De mensen beschikken niet over contant ge1d, dus een
óo]1ecte in de gebrui.keli jke zin is onmogeliik. I)aaron ben
ik in het Huis van Bewaring begonnen meteen speelgoedprojekt.
Het gaat om restauratie van gebruikt speelgoed en het fabrl-
ceren van nieuw soeelgoed, voor een kindertehuis, n1 . Casa
Matevna in Nanels. Daarom zo herkenbaar, ontlat velen zelf
een kindertehuis ervaring achter de rug hebben. Bovendien
is men in Den Bosch werkzaam Yoo? eèn sleel.-o-theek.
In Scheveninsen wortlt aartlewerk vervaarcl iEil vooz' bejaarden-
centrum Uitzicht.
Soeelqoeil en a:rdewerk worden tiidens de dienst der offe-
randen/i-nzameling tler Saven' voorin tie kerk qebracht als
biitlraee in de dienst van de qemeente van Christus in de
sehele werelC.



Het dlenst tler offeranalen nr'o jekt in Scheveningen, t
Uitzicht, is ongezet met de betloellng er een orojekt
wederzijdse assistentie van te maken.
Concreet kan de kerk dit DroJekt steunen door mee to
soeelgoed in te zamelen of geld bijeen te brengen om
kosten te d ekLen.
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tie.

De kerk heeft te rtclnlg mogelijkheden voo? een concreet
àanbod van oDYang. Terlvlil-ze die nogelijkheden ve1 in po-
tentie heeft: in rulmte, mankracht en geltl .

Een voorbeeltl van wat de kerk kan doen ie het pro jèk=[-Eoclus.
Een hulskafler-kelder waar mensen tlie tte vlcieuze ci.rkel van
hun bestaan wl11en tloorbreken, mensen vinden die {lat met hen
wI11en tloen.
1. kleinschalÍg orojekt, met de nadruk op serieuze opvang,

dus werken met klelne groeren.
2. de mensen bespreken met elkaar hoe een tlag wordt doorge-

bracht; vanuit het samen-zijn ook zelf iets doen'
5. geen barnhartigheial , maa? selfsupport.
í. vaete momenten-van elEcn- verantvoortieli jkheiri:

- ereatlviteit: elgen- protlukten vrortlen verkocht'
- ontwikkelen van een hobbY
- huishoutleliik: schoonhoutlen, koken.

De grondgedachte is: mensen hebben nensen notlig.
ftoE"" iírttlott""rt nÍet allecn in tle keltler' maer ook in
tle gevangenÍssen.
wai kan de kerk tioen:
1. financiël-e ontlersteuaing van het projekt
2. wervcn van wri jwill lgers
3. verkoop van Produkten
4. aanclacht schenken.



Tn ml jn werk in de gevangenis merk ik dat de velden wit zijn
om te ooqsten. Er is honger en dorst naa? een boodschao van
hooo. E'r is vooral een hulkering naer een geneenschap van
mensen tlie het aantlurft bewrl jclende, richtinggevende, zitge-
vende gemeenschap gestalte te geven. Mensen die de hooo die
in hen is in concrete daden van liefde in herkenbale vormen
qestalte geven.

Het just it lepastoraat w1I mensen ultnotligen en ultalagen op
te staan en oDen te gaan naar het 1even, in het verhaal van
ate bevrl jaling, heelmaking, vergevi.ng en verrijzenls van
Christus te geloven.
T.n de viering wortlt dit beleeftl en ervaren en in de catechese
en ontmoetÍng wortlt in gesprek en bezinnÍng het verhaal be-
spreekbaar genaakt .

De veltlen ziJn wit om te oogsten.
AIs cle gemee[te bereid is haar roeping te verstaan en nieuwe
vorme n te ontlrikkelen.

Wdt verwacht en mensen van de kerk?
Gemeente van bevri jtling 1n het over en weer van nensen rlie
elkaar notilg hebben. Mensen tlie op aarde zichtbaar en vooral
voelbaar en tastbaar in Gotl geloven.


