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i#LNHEÍ
Kerk in de gevangenis - dienst
aan elkaar
Enkelejaren geleden ontstond er een bijzon-
dere relatre tussen de gevangenis Schevenrn-

9S. en hel beiaardencentrum Uitzrcht rn Den
eg Hel begrn van dete relatre lag in oe

,.Jrkdienst van de gevangenis-kerk. ledere
zondag worden daar kerkdiensten gehouden.
Daarvoor bestaat grote belangstelling onder de
bewoners van de gevangenis. En ook gemeen-
teleden van buiten nemen aan deze diensten
deel. De opbouw van de Iiturgie komt groten-
deels overeen met die in de kerken buiten de
gevangenis. Alleen wat er in de gevangenrs
ontbreekt is de dienst van de gaven. Er kan in
een gevangeniskerkdienst geen collecte
worden qehouden, omdat de mensen niet over
contant geld beschikken. En toch is de dienst
van de gaven een wezenlijk onderdeel van de
liturgie. Vandaar dat gezocht weÍd naar moge-
lijkheden om daar in deze situatie toch inhoud
aan te geven. Het werd gevonden in de creativi-
teit en de werkzaamheid van de bewoners. ln
wat zij in hun omstandigheden te geven
hebben. Degedachte ontstond om zelÍgemaakt
aardewerk en gekweekte plantjes een gerichte
bestemming te geven. Dat werden de bewoners
van Uitzicht- Ter gelegenheid van hun verjaaí-
dag ontvingen zij zo een attentie als qÍoet uit de

anqeniskerk.
lÍt de zondagse kerkdienst werden dan bij de
dienst van de gaven de jarigen genoemd.
Onder de bewoners van Uitzicht ontstond het
gevoel iets terug te moeten doen. Er werd een
groep van 7 personen gevo.md die een eeÍste
bezoek bÍacht aan de gevanqeniskeÍk. De
oudste was 92 jaaÍ en de jongste €]ii jaaÍ. Ze
waÍen geen van allen ooit in de gevangenis
geweest. Bí deze ene keer is het ni€t gebleven.
Ze hebben daama regelmatig met de andere
kerkgangers van buiten de diensten bezocht.
Er ging een wereld vooí hen open. En vooral

ontstond bij hen heel veel begrip voor de
noodzaak om in zo'n bijzondere situatie een
aansprekende vorm van kerk-zijn te ontwikke-
len. Een simpel stekje had mensen bÍeen
gebracht die mijlenveÍvan elkaar aístonden. Oe
aanwezigheid van ouderen bleek voor veel
gevangenen van grote beiekenis. Er wordt met
respect tegen hen opgezien en zij representeÍen
een stuk levenswÍsheid.
En ook de ouderen zelf gaÍ dat werk grote
voldoening. Er ontstond een sterk gevoel, daar
van betekenis te zijn. Het gaÍ bevrediging door
zinvol bezig te ziin-
Ook in het beiaardencentÍum zelÍ voelden zij
dat ze de taak hadden informatie over te bren-
gen over gevangen medemensen.
En uiteindelijk was eÍ ook ondeílinge herken-
ning: de ouderen konden zich de marginale
posilie van degevangenen heelgoed indenken.
Zo gro€ide aan dit diakonaal van gevangenen
het inzicht hoe belangrijk het kan ziin ouderen
hun eigen plaats in de dienst van de gemeente
te geven.

J.O.W. Eeöeek, prot. geestelijke \rerzorging
Gevangenis en Huis van Bewaring Schevening€n

GeslreGsvtalefr
1 . Wat betekenden de visioenen van Jesaja en
Zacharia voor de mensen in het oude lsraèl?
(Voor de ouderen? Voor de jongeren?)
Wat zouden ze voor onze samenleving kunnen
betekenen?
2. Hoe as de relatie tussen de verschillende
generaties in uw Íamilie? Zou u daarin verande-
Íing wensen, zo ja, hoe?
3. Maakt u zich zorgen om uw 'oude dag'? Zo
ja, waar bent u bezoÍgd om?
4. Hebt u plannen en wensen voor uw'oude
dag'? Denkt u dat u die kunt realiseren?
Waarom weyniet?
5. ln 'Keík in het KoÍt' wordt heel konkreet
wedezijds respeld en dienstbetoon beschre-
ven. ls het mogelijk iets deígelijks in uw omge-
ving te realiseren en wilt u zich daar voor inzet-
ten?
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