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Een gemecntelid in de gevangenis zei laatst:
,,Naar de kerkdienst op zondag kijk ik de
hele rrcck uit. Er gaat iets van uit. Hct sa-

men-zjjn mel de mensen van buiten. Onder
woorden gcbracht wat je diep in je hart
voelt. Ervaren dat .ie er niet alleen mce zit.
Dat delen met anderen."
Een kerkdienst in de gevangenis is telkcns
weer een gebeuren. Er nemen nekelijks
zo'n 20 bewoners en t0 bezoekers lan bui-
ten aan dccl.
Er is veel aandachr voor de ondcrlinge ont-
moeting. Even de wereld groter dan d€ ge-

vangenis ervarcn. Mensen dic rreemd voor
elkaar waren komm samen in het licht van

het evangelie. We beginnen met koffie met
iers erbij. Er is muziek.
Platen worden meegebracht- De kerkgan-
gers drukken elkaar de hand, Er is herken-
ning, We gaan niet aan elkaar voorbij. Uit-
gestoken handen. En je hoopt dat her over-
al zo is in de kerk. Dan - aan tafehjes ge-

zeten in een halvc cirkel rondom de litùrgi-
sch€ tafel - het hoge sp€l van de liturgie.
Vanuit de ontmoeting met elkaar opgaan
naar de ontmoeting met Hcm die ons aller
Vader is.

Er is veel aandachl. Er wordt gezongen uit
het Liedboek. We zijn geen eiland. We zin-
gen, lezen en bidden mee in een groter ver-
band.

E€n gemce]ltc in de gevrrgdi§
De kerkdicnsl in de gevangcnis is het hart
van he( pastoraat.
VerBeving. Troost. Bemoediging. Veru,ach-

ring. Uitnodiging ook om mcns te zijn zoals
je bedoeld bent cn zò mee te do€n in de be-
weging van het komende Koninkrijk van

God. Rondom dc kerkdienst vorml zich
ook in de gevangenis een geme€nte. En de-
ze gemecnte maakt deÉl uit van dc gcmeentc
van Christus buiten de muren.
Ondanks de murell raken de gevangen me-
demensen nict los van de gemeenschap die
Christus vormt. Zij blijven er wezenlijk
mee verbonden.

Nicl voor nials
Als er gesproken wordt over gcvangenen
wordt wel gezr8.d: ,,ze zitten er niet voor
niets". Zo'n uirspraak geeft uiting aan eÉn

gevocl van afstand. vanuit ha cvangelie
van Jezus Christus kunnen wij echter nier
exclusief over gevangenen sprekcn.
Wij zullen inclusief over hen moctcn spre-
ken. En wel vanuit het bes€f dat wii geen

van allen kunnen leven zondcr gcnade. Dat
betekent niet dat wij moeten go€d praten
wat niel go€d te pnten is. Ook van onszelf
niet. lntegendeel. Maat dat hckent wel,
dat wij bercid mo€ten zijn elk8ar als mede-
mens€n te aanvaatden, zoa.ls Christus ons
heeft aanvaard .

Hcl grrl om mcosell
Ccvangcn€n als onze medemensen zien.
Met hen zoeken naar wegen om te geloren.
Dan komt het aan op \eel luisteren en de

ander helpen vertellen \\aar her geknakt en

gebroken is. velen die m.r de justitie in
aanraking komen hebben een getchiedenis

die tragisch en aangrijpend is. Een jeugd
$aarin alles onrbral \rat er had moelen zijn
om naar rolsassenheid tc lunnen toegroei-
en: niet gesenst. \ersaarloosd, \en\end
uir onmachr om schuldgeroelens af te ko-
pen, geen duidelijk en herkenbaar opvoe-
dingspatroon, geen voorgeleefde hanteer-

barc normen en waarden. Kansarm in vecl

opzichten. En ze zijn dae niel gqql in staat
om de vicieuze cirkel waarin hun bestaan
zich afspeeÌt op eigen kracht te doorbreken.
Pasioraar is mensen nabij zijn en helpen
om zichzelf !e versraan in het licht van hct
evangclie van Jezus Christus, de heelmaker
van het mensenlesen.
Leren geloven in de beloftcn en je oriènte-
ren op de gemeente die in en vanuit deze be-

loften leeft en werkt.

Kcrldicosl cn etechese
D€ gemeente komt samen in kerkdienst en

cal€chese.
Het is van groot b€lang dar de verbonden-
heid met de gemeente ,,buiten" zichtbaar
en voelbaar wordt. Daa.rom wordt aao

kerkdienst en catechese dcelgenomen door
gemeenteleden uit Den Haag en Schevenin-
gen. Zij geven in hun Dersoon de verbon-
denheid g6lalte. Maar zij werken er tevens
aan mec dat in de geslotenheid van het le-
ven in de gevangenis een orièntatie op gang

komt naar de dieperc vragen van ons lcven.
Tijdens de catechese worden vaak diep
gaande Sesprekken gevo€rd.

En ha blijkt dan voor veel tevangenm een

lcvcnscrvaring te zijn om intert'ief naar el-
kaar tc luisteren en ook samea te zockcn
naar waar het ten diepste in hel leven op
aankomt. Je geluk niet zo€ken in hel mate-
riélc. Liefdevollc temcsns€hap willen cava-

ren maar het niet kunnen vinden. In de tc-
komst willen Eeloven, maar vrezen dat er
voor jou niet ve€l to€komst is veggelegd.

Dirconul
Omdat de gemeent€ itl de ger"angenis del
uitmaakt van een groter geheel, z2l zij ook
waar mogelijk moctcn paniciperen in dc
vcrantwoordelijkhcid die de gemeente
draagt. Het diaconaat bicdr daartoc vc€l
mogclij kheden.
Rondom de KeEtdagen wed door de Eè
vangcnisgemcente mccSewcrkt aan hct ma-
ken n keEt§ukj6 voor patia'nten Lr ver-
plee$chuizrn in Schsvcni[gen.
Bovcndien is er cen relalic gcgrocid m€t hcr
bcjaardcncentrum Uitzidll in Den Haa8.
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Deze relatie hecft heel duidelijk het karak-
rer van rvedcrkerigheid.
Vanuit de Sevangenis worden zelfgekweck-
re planten met verjaardagen aangeboden

aan de bejaarden. En in het bejaardencen-

rrum is een groep gevormd die regelmatig

de kerkdienstcn in de gevangenis bijwoont,

Voor- er ntzorB
Het pastoraat kan zich niet beperken tot
het leven van de mensen in de gevangenis.

Er komt ook een periode dat de mensen

wcer wij komcn.
De verkondiging van de bewijdint van een

onh€rstelbaar verlcden en de uitnodiging
om de uitzichtloosheid te doorbreken en

weer in verwachting te gaan lcven, wint aan

geloofwaardigheid als de kerk zich eigen

mogelijkheden verschaft om dezc woorden

in daadwerkelijke nazorg gcstaltc le gcvcn.

Zo kunnen de mogclijkheden die het pasto-

raat binnen de inrichting te bieden had.

worden voongezet.
Er is echler nog meer nodig. Niel alleen na-

zorg, maar ook voorzorg.
voorzorg voor diegenen die nog nier met
justitie in aanraking zijn gekom€n' maar

dat wel dreigcn te komen. Om voor- èn na-
r 

zorg g6talte te gcven hebben wij hel initia-
tiefgenomen tot de oprichting van de stich-

ting Exodùs.
Exodus richt zich in samenwerking met de

plaatsetijke kerken voorlopiS op twe€ pro-
jecten:
l. Een huiskamer die open$aat voor men-

sen die vrijkomcn en die zich op een nicuw

en zinvol bestaan willen oriènteren. De

huiskamer biedt veel mogelijkheden: ont-

moetinE, gesprtk. \orming, creativiteil'
sport. De bczoekers dragen medeveraDt-

woordelijkheid voor het instandhouden
van de huiskamer. Er is een rsinkeltje waar

produkten van creativiteit rvorden ver-

kocht.
De huiskamcr is gevestigd in de Roemer

Visscherstraat 2163 in Den Haag en is ge-

opend op zaterdag van twce uur iot acht
uur en oD w-ocnsdaSavoDd van zes uur tot
negen uur. Dc lciding is in handcn van vrij-
willigers.
2. Bovendien is een project voor begeleide

kamertraininS in voorbereiding.
Hier wordt ecn jaar lang de mogelijkheid
geboden te leren vonen en te lercn leven.

U kunt Exodus sicuncn door u op te geven

als \rijwilligcr (tel. 6i15,551) of een gifl over
re maken (8iro: 19.89.910, Stichting Exo-
dus,'s-Cravenhage).
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