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Communicati€ mct de gevangenh Scheveningen

Tíjdens het koffiedrinken op donderdagmorgen mocht ik
u zo nu èn dan iets vertellen over mijn werk in de gevangeflis Scheve
ningen.

Bii.de \rerkondiging van het evangelie aan gorangenen is
het van groot belang dat d8 gemeente van christus actieÍ bij dit werk
betrokken is.
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ln de ganangenis.worden, naast de persoonliike gesprek-

ken die ik met de gedetineerden heb, kerkdiensien en gróepsgesprek_
ken gehouden. Je zou kunnen zeggen dat er zoiets oitsdaiali een
gwangen isgemeente. ln deze gemeente zijn wij op een eigen manier
en rnet eigen vorrnen_ bezig om de betekènis van'het waigelie voor
ons leven en samenleving te verstaan,

. De gemeenschap van Ínensen die zich in de gevangenis
vormt kan echter niet op zichzelf bestaan. Er zal een voo-ndurènde
communicatie. moeten zijn rnet de gerneenschappen ,,buiten,,, die
zich ook door het evangelie laten inspireren. '

Er zijn mogelijkheden om die communicatie te leggen,
en zichtbaar voelbaar te maken. Die communicatie is niet eeniÍaió
maar tweezijdig. De gemeenschap binnen en de gemeenschap buitei
kunnen voor elkaar dienstbaar zijn. Het aarderiveri<-project is àaar een
voorbeeld van.

_Elke zondag wordt er in-de gwangenis een kerkdienst
gehouden. Een collecte in de gebruikelijké zin-van het woord ont-
breekt. De mensen beschikken hiet overLontant geld. En toch is de
inzameling der gaven rnrezenlijk voor de eredienst,

Wlj hebben een eigen vorm gekozen om daaraan gestal-
te te geven. De mensen gwen zelfgemaakt aardeurerk tiideïs de
dienst deÍ gaven. Het aardewerk is bestemd voor uw huis. iVaarom?
Als een mogelijkheid voor de gedeÍineerde om zo in de ààad een te-
ken van verbondenheid te kunnen geven en zo in hun situàiie iets te
blijven oÍ te gaan betekenen in de dienst van de gemeente in-de geh+
le wereld. Maar er is meer.

Deze gaven bedoelen ook iets op gang te brengen. Ze
kunnen ook iets van communicatie op gang bróg;. U kunials ge
meenschap in ,,Uitzicht" ook iets gaan bae*ene-n voor de gwarEe
nen.. lk denk dat juist ouderen veel kunnen doen in de onderiteun.r-ng
van het gwangen ispasto.à?ïl-

.- Er is in ,,Uitzicht,, nu een kleine groep ga,ormd van
mensen die r€gelmatig de kerkdiensten in de gevàngenis- gaan bijwà_
nen. Als een levend teken van solidariteit in Chiistus]

, ^ Twee rnaanden. geleden is er voor het eerst een groeple
geweest. Over en lveer is dit zeer op priis gesteld. Oe aan,,yeiighàíd
van ouderen in de dienst bleek lti mensen-er! aan te spreken. lk Ëoà[
dat.het niet bij een groepje blijÍt. Maar aat-ae uetroitàntàia Ui; r,dt
werk in de gevangenis door veÈn in,,Uitzicht,, gedragen iàl worden.

. lk hoop binnenkort weer in uw miàden-te ziin om iets
over het werk te vertellen. En zo nu en dan zal er Uii een ïeriaàrdag
e,en attentie, uit.de gaangenis worden gebracht. U zuit begrijien dai
dat niet in.één.keer [ii 9 allen kan. Maar ne hopen rivel u a-lléh te zij_
ner.tiid te bereiken. Zo kan er iets groeien en iichtbaar worden van
de.-liefde van Christus die tussen mensen orer grenzen heen gestalte
krijgt

J.D.W. Eerbeek
prot. geesteliik verzorgeÍ

. gevangenis Schaneningen


