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Kerk in
de gevangenis_
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De kgrkdionsl eí de calechece bieden mo
gGllikhed€fl om met mensen van builen -
mgdegalovigen - daarvan ervaringen op le
doen.
ln dit veíband moel ook ons gcvanqen,s
àiaconaet worden gozien.
We hdben als gevangenisgsmeenle hel be
iaardencentrum 191 6n76 Tsrq gerekend
Onzo gavon van erggn rnzet, de planlgn. zrln
vooÍ do mgnsen daaí beslëínd En de b€jrar-
den hebben dàt bogrepen. Ze doen iets
terug. lets dat h€ol wezenlilk is. ze geven
door hun rcaelmalig bezook aan de kerk-
dienlqo in per$on tíÍk vaÍÍverbondenheid
6n accéPtalie.
,,Nu is op aard geeo goede daad meer tever-
geel3 gadaan''
Watie in veÍantwoordetiikhgid, in daonstbaaÈ
heid doet, zC gezeg€nd woídeo.
lk zis €en keÍkdienst in de gevangenis als
€en oelenplaats van hel heil. Zomaar elkaar
egn aÍm geven. VooÍ elkaar koflie halen. Een
altsírtie, mol zorg g9kw6ekt. Heol simpel.
Niel rvareldschokkend. Maar \i€l heel diep-
gaand- Omdat msnsen die onboíeikbaaí
vooí alkaaí waren. elkaar in lierde aan-
vaarden-

azoÍg
Govangenispastoraat kan niel zonder de ak-
tiole b€tokkanhsid en pa.ticipatie van d€
gem&nte. ln Den Haag is onlangs de stich-
ting EXODUS opgéÍchl om de Íelalio tussen
Gevanggni3gome€nle en Builengomeenle te
bevorderBn. Maaí vooÍal ook om de g6meen-
t€ ta betrekken op de nazoÍg. wanl de ge-
meente hoefi ook gen taak om te h€lpen
voorl<odrén -

Niolnend wotdl gelukkig van cíiminalileit.
Exodus heelt e€n huiskamer. die openslaat
voor m€nsen dig vrekomen gn zich v€rdeÍ
oriöntoren op oen nieuw gn zinvöl beslaan.
Exodus is 6en proiekl van de kerken. Om
nieuwe wegen mel elkaaí te oefonen. Daar'
voor zajn geld en mensen nodÍg om dat uit te
bouwen.
U kunt hel sleunen door u op le geven als
vriiwilliger (lel. 070-64.66.51) oÍ een giÍt over
te malefl (giro: 19.89.910, Stichting Exodus,
D€n Haag)
Ggvangenispagloíaat is legen alle uitzicht-
loosàcE in met menssn op wrig gaan, geo-
riènteoÍd op Hem dio uil de diepsle wanhoop
op§roM, de HEELMAKER en VERZOENEFI
van wat gebroken is in het meflsènlèven
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EéÍ3te paa3dag
Het is eerste paasdag 's avonds als ik aan dit
anikol begin.
l* denk teíug aan de keÍkdienst van vanmor-
gen in de gevangenis. De viering van hel
PÉaÈtàest met 20 bëwoners (de h6lft van de
tiavolking) en 20 menson van buiton.
Oe koíie staal klaar mst iets erbÍ en dg kerk-
gangeís gaan rond elkaar begro€tend. Za
geven elkaar allsmaalde hand. Er is herk6n-
ning. ,.Hoe is het met je?" ,,lk denk aaí m'n
vrouw. ze zal wel Àlleen zijn, ik ben hi€r tgn-
minste nog in de keÍk om b6kenden tezion".
Mensen komen samen. Uli van élkalí var-
schillende weÍelden. maar ze willon elka8r
loch onlmoeten. Er zijn jongeren van buiten,
maar ook ouderen. Enkole bewon€B van het
bejaardencentrum Uitzicht. Ze'komon rcgel-
matig in de gevangeniskerk. ZO voel€n zich
Sterk mel de gemeente daaÍ veöonden.
,.Komen die oude msnsàn ook? lk vlnd hcf
íiin al§ ze eí zijn. lk houd van oud€ mengsn".
Muzigk op de achteígrond. PopÍhuzigk. Even
de overgang. Toegroeign naar de vioÍing. En
dan, het gaat vanzelÍ, ledeÍeen gaat zinen in
een grote kíing Ds taíeltjes met kagrssn en
bloemen eíop. staan Íondom de liturgbche
taísl. Er zrin stoelon t6kon. En iE dgnkl: bui-
ten zijn de kerken eerder te gr_ool dan t€
klein. ln de gevang€nis is dal aoma n€t
andersom
H6t hoge spsl van de lituroi€ kàn beginncn-
DeÉí juicht een toon. daar klinkt een stgm.
D€ verkondiging sn de viering van hst paas-
evengelie. we zingen ervàn uit hgl liedbosk,
voorgezongen dooí de cantoÍii. Elkaar hel-
pen opzoeken en aanwiizen.
SchoÍe slemmen, licht bgvíegende lippen,
aaízelond, vasle on holdeíe íommen, i6
naar elkaar loè bewegsn om uil één bo€k tE
kunnen zingen.
Samsn bidd6n: haídop ONZE VADER gaan
zeg96n.
D€ inzameling der gaven bgstaal uit zolíge
kwe€kte planlen vooí de tt€rYonors van hol
bqjaaÍdèncenlrum. Zo woÍden eí iéd6íe
week gebrachl l€í gelegsÍrhoid van da v6Í.
iaardagen En dan Ienslono do vieriÍ{ van
d€ gemeenschap Oe schaal m€t càls gaal
van hand lot hend. Eon li6íd€ma!1, ala teken
van qnzg verbondenhgid.
Wrt wij hier beleven is hÉl bmod ót g€dadrd
woídtl we willen het slkaar ni6t làngor íhan-
dig maksn. Maar jui$ ern olltaí doorg€wn.
Na alloop ryeer kolíi6 èn muzi6k, maaÍ vooral
ontmoeling en gsspíek.
.,Morg€n. tweede paasdggL:len we olkaaÍ
woer, bowoners on ggmeente van buiten,
's avonds bii de gezaínsnliikÉ mealtil6".
Een kl6in6 qsmo€nte bilo€n op do paas'
morOèn
Een qemeenschap van menstin - íret vsol
dat hen van elkaar schoidl - maar ondanka
dat toch op olkaar belrokken, omdí zii
(gaan) welen dal zii allen slechts van genade

Binnen en bultan de ÍluÍen
Uitgangspunl van het govanqeni§pastoraat
is dat zich binnen de gevangenia roh ga-

meenle voíml dre samenkoml rondom kerl(_

diensl en calechese Én db geme€nle maakt
deel urt van de gcmeonle van ChÍistuE bui-
l(xr d€ muí.Í,
De gèmèenlr hinncn en buil€,o de muÍen
dienr op elkaar belÍotken lq zlln H€l is de
laàk van h€l qFvangeni6pasloíaal qn ínen'
s6n in een slerk geslolÈn situatielr betíek-
kon Op de hcloÍrpn van hel koírondo Ko.
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ninkrijk v8n God 3Í! op de gcmeente dle Ë 6n
vant t dotb bèloÍte leefr en weÍkt-

IlédogelovlgGh
l{et teíkowork in ds gsvanEoniq is vooÍ veel
gemeeíleledgn oobokend teíÍein.
,,lk bon in do gwsngenis gewe€at en gii ziit
tot mii gekomen".
WG woten dat het gen $roord van Jazug is.
Maar ie kunt ondants dat eeÍienorm€ al
stand voelen. Èen wgeriin misschien wel.
Misdadon ziin aangrijpond, als ie ero\rtÍ
leest en arvan hooÍt. Het kanjo dlep in ie han
raken. Een gÈt osl van onveiliohoid sn onzs.
kóheid gcven. Hot gevoel dal ie niel moer
veilig over straal kunt lop€n.
Hol evangslie lesrt ons echteí om gevang&
nen alg onze medeme'rsèn te zl6n. Mede-
gobvigGn. Het ir de r. rs in z'n eigen gÈ
sohi€dedi5 gaan v€ístaan.
Niet om goed te pralen, wal niel goed te pra-
ten is. Van mÍzell nig! en van de andor nist.
Keíkziin in de gevangenis: het koml vaal(
aan op luisleren en ds andeí helplgn wnCl-
lgn, waa. h€t g€knakt €n gebíoken is- Erva-
rin0on van piin &len, b€grip opbÍengen. En
dan hooÍ jg,det cÍiminalitèit moastal g.en
incident B Dat €r 6en geschiedenig aan
voorat is gegaan. Vaak lraÍai*h efl aangíil-
pend. Jongs mansen die ziin opgegroaid in
een gezin, waarin zii de gebÍokenheid van
hol levon aan den lijvo moesten ervaíen. Een
jeugd, waaÍin allss ontbÍak wal eí had moe-
ten zÍn om oaar volwassenheid loe tg kun
nen groeien: niet gewonsl. verwaaÍloosd,
verwend uil onmachl om schuldgèvoelens aí
te kopen. g€gn duidelijk en herkenbaaí oÈ
vo€dingsÍralr@n. geen voorgeleeÍde han-
teeíbàre normen en waaíden.
lk ontmoot veei mensen die altijd hanrgÍm
zín gereóat in vsel opzichten. En ze zlin dan
niel goed in stsal om de vicieuze ciÍkel waÉ.-
in hun bostàgíizich aÍspselt op eigon krachl
to doolbrckon.
Bègrip opbíengen is g€en goedprat6n on
glàdstriiken. l.let is voorwaarde om mensan
la helpen vcrstaan wat hun vorantwooÍdel{*-
hoid lagÈnover God en medèmGnsin in-
houdt. Samon met de m€nsen zoeken in lËl
licht van hel evangelie naar sen velanivróÍd
lgvgn,


