
Eén van de wezenlijke taken van de kerk in
de gevangenis is om gemeenschap te Exodus gewe€st. De bedeling ervan is ons
vormen. Een gemeenschap tussen mensen \Àrerk te integreren in het plaàtselijk en re-
van binnen en buiten. Wij proberen dat we, gionaal kerkèwerk.
kelijks te doen rondom de kerkdiensten. Bovendien proberen we vrij*,illigers te
Maar vmral ook met de feestdagen. Zo ook werven en iinanciéle steun om h-et werk te
met het Kerstfeest. Veel medewerkers van kunnen uitbouwen.
de kerk hebben aan de Kerstactiviteiten in Ook waren er grepen die een bezoek brach-
de gevangenis meegewerkt. We geven een ten aan de gevàngCniskerk of de nazorgprG
beschrijving van de le Kerstdag in de ge. Jecten.
vargenis. 's Morgens was er een oecumeni- Er is veel vraag naar voorlichting en dat be-
sche kerkdienst met een kleine 100 kerk- tekent dat ons werk zich in een nog steeds
gangers van binnen en buiten. groeiende belangstelling mag verheugen.
Het was een indrukwekkend gebeuren met

Tilìffi#"Ti",'f;iI.'Si;l ::"T,*il:' Besruur
tingsbijeenkomsten met gemeenschappe- Het bestuur is bezig een beleidsplan te ont.
lijke maaltijd bij alle bewoners van de ge- wikkelen vmr het komende jaar. Een belang.
vangenis (op de A, B en C.vleugel). rijke invalshoek zal daarbij zeker zijn: ,,ver.
Bijzonder goed waren enkele optredens van steviging en verdieping". Na afgelopen
de Exodusband. jaren heeft de organisatie een enorme groei
Op vrijdag 20 maart jl. werd in de gevange- dmrgemaakt: structurele ondersteuning
nis ondersteuning gegeven bij een zoge van het gevangenispastoraat, 2 nazor8prG
naamde culturele dag. jecten, 9 beroepskrachten, ca. 150 vrijwil'
Het gaat op zo'n dag om kennismaking met ligers. Het is nu belangrijkom de organisa'
elkaars cuiturele achtergronden. 's Avonds tie te verstevigen en met elkaar de identiteit
werd een concert gegeven door de Exodus- van ons werk sterker te-gaan. beleven. - .-band. In dit verband zullen ok dit jaar twee bij'

eenkomsten worden gehouden met alle me-

Open Huis ,tlitu"tt' 
De eerste was op vrijdag 24

Er is hard gewerkt om het Open Huis aan Jan Eerbeek,
de Frankenslag te voltmien. Het was een voorzitter stichting Exodus
gigantisch karwei dat bijna geheel door
vrijwilligers is verricht. Er is nu een prach-
tige ruimte ontstaan met een nieuwe in.
richting, en een professionele keuken. Alle
voorwaarden zijn nu vervuld om het Open
Huis tot de b€oogde veelvormige ontmoe.
tingsplaats te maken.
Per 1 april is het aantal bewoners met 4
uitgebreid, in 4 nieuwe kamers op de
tweede etage.
De verbouwing van deze etage wordt in
maart afgerond.
Dit betekent dus dat er wmnruimte voor in
totaal 8 bev,/oners is gerealiseerd.

Contacl met de kerken
In de afgelopen maanden zijn er regelmatig
kerkdiensten, catechesebijeenkomsten en


