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Kerkinfonnatie van sept. r85.

.J US E, L Llepasioraat dre igt in lsolement te geraken.
rrDe belangen dle met he! j ustitlepastoraat zijn gemoeld zLin zo groo:-

.^en dringend dat bundellng van krachten een eerste vereiste istr.
De deputalen voor de geesteLijke verzorging in de inrichtingen van
het Minlsterie van Justitie stetlen daarom aan de synode voor on sa-

,^\pen met de hervormde partner tot de vorming van een Sanenwerkings-
orgaan Ee komen.

-. : pleidooi voor een hervormd,/gereformeerd S-orgaan belekenL niet
^Uat de samenwerking met andere kerken wordt versraarloosd. rMaar aI-

gemene plaatselljke, regionale en landeLljke sanenwerking achten wij
^ alleen mogelijk Cussen gereforseerde en hervormde kadersr, schrijven
-deputaten in hun verslag aan de synode. Van de 26 predikanten diè

werkzaam zijn in de inrlchtingen van het Ministerie van Justilie zijn
er 20 hervormd of gerefonmeerd.

Ongunsti

a

I t1j.
_ Justi tiepastores en deputaten hebben hun handen vol om een ongunstig

^tij te keren. Dat tij is net name ongunstig voor de gedelineerden, dé
gevangenen. De deputaten slgnaleren 2 problemen.

,-\Het ene vindt zijn oorzaak in de bezuinigingen Oie in de inrichLingen
zijn doorgevoerd: minder personeel en toch een optfu[ale be]raking.
Dit heeft ernsti.ge gevolgen voor het welzijnslrerk len behoeve van

,lgedetineerden j,n het al.gemeen en voor het j usti0iepastoraat in het
bijzonder. rrBinnen een aanlal inrlchtingen wordt dit pastoraa! a1s
een lastig fenomeen ervaren. Predekanten zien hun Írerk op allerlei,4nieren in de verdrukking komen. Kerkdiensten worden naar andere
.rjden verschoyen, soms zelfs naar de zaterdag. Groepslrerk verval!
of kom! op een ander -meestal ongunstlger - tj-jdstip. Hier en daar

^vervalt 
het stafoverleg van begeleidend kader. Zo zien justiti.epas-

Uores hun zo noeizaan opgebouwde srerk in korte tj-jd snel achteruil
Saan en ze vragen zich af v.raar di-t proces zal stoppenrr, aldus depu-

,\Laten in hun rapporL.

Uitwij zingsbeleid .

^Het 
2e probleem dat deputalen zorgen baart is het regeringsbeteld

ten aanzien van uitvrijzing van buitenlanders. De gevangenlsbevot-
king bestaat voor heL grootsLe deel uit buiLenlanders. Wanneer ie-

,\mand een sLraf van 3 jaar of langer heeft uitgezelen, volgL bijna
automaLisch uitwijzlng naar het Land van herkomst. Korle tijd voor
het einde van de sLraftermijn krijgen deze buitenlandse gevangenen

..\pas !e horen of zij worden uitgewezen of nÍeL. Vele Sedelineerden



I r,rorden rrgek van de onzekerheidtr en hopen tegen beter vreLen in. 1n
sommlge landen (Malelsië, Marokko en West-DuiLsland bijvoorbeeld)
besLaat, a1s ze wonden uitgewezen, ook nog de kans dal over de straf V
die hier al is uitgezelen, nog een sLraf komt' soms zelfs de dood-
slraf.
I'Deze behandelingrr, aldus de deputaten, trs iaat haaks op de zorg die \--
pastores aan deze mensen, in opdrachL van Christusr hebben besLeedrr.
of, zoals één van de pastores het uj-tdrukte: fHet werk knapt ie bij
de handen af, het Ís verschrikkel ii k't . - \'

Isolemeni. \
Het justigiepastoraat, schriiven de depuiaten' liik! vaak weinlg te
maken te hebben mei de kerken, en hierop wordt het dan ook van re8e-
ringszijde aangevallen. Ook binnen de inri.chtingen drei8t heL iusti- r
tiepastoraat, door alterlei oorzaken' in een isolement te komen. Hil \'
het pastoraa! lrerkelijk gestalle kriiSen' dan zal het een pastoraat
van hulpverlenlng moeoen zUn, Eedragen door de kerken, vinden de de-.
putaLen. - \/
Zlj achten het van groot belang - en ook de synode van Dokkun onder-
streepte da! - dat gemeenten en Semeenteleden zich verantwoordel li k
weten voor ( ex- ) gedetineerden en hun Sezinnen en relaties. als één \'7
van de manieren or0 kerken meer te betrekken op het i usti tiepasEoraaat,
denken de deputauen aan een handreikinS' rr$raarmee vriiwj.lli8ers en
belangstellenden met ( ex- )gedetineerden verder kunnen, zonder schade v
voor zlchzelf, hun doelSroep en derdenrr.
Vermeldenswaard vinden zli dat 2 i ustitlepredikanten zich hebben ver-
bonden aan de kerk in (de buurt van) de plaags van hun inrichtin8. \"
Zii zijn in overleg met andere pastores dle nog aan hun vroegere ge-
neente zljn verbonden en door haar ziin afgestaan. 0p deze manien \-
Írordt ook automatisch de ptaatsetiike Semeente zich beHLlsL van haar \"
pastorale en diakonale taken 1n dezen.
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