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vaardigheid (ho€ l^rij mensen meÈ elkaar argaan) gaat vooraf aan
de vraàg naar de màrheid (hoe de roerkelijkheid in elkaar ziÈ).
AlleeÍr àls ue oog en harr krijgen voor de arder, sordt er een
eat seboord in het svsteern. in ons toÈalitaire denken en han-
telei, waarbi j ',= "il"s nazlr ons hoofd en stze had z€Èterr.
Alleó zo kcrnt er nÉmEe voor echt{Ens -zi jn. De liefde voor
de r.rijsheid wordt dan de r*ijsheid van de llefde, dlensE van
de lièfde. t,Íaar troe kan heÈ àver kcnren? Daarover een volgerde
keer.

F.N.M. N.

Jij die d.j aazí.et: lererr vut Levhas -

Idogal wat lezers van mijn studieverslag reageerden daarop en
spiaken de vJ,ens uiE er rlog eens verder over door te Praren.
Éarcm hebben drs E. van funond (een nrederaerker van heÈ Aan-
dachEscenÈnm, dle afsÈrdeèrde op kvinas ) en lk, besloEen
voor hen een serie van drie avorr1en Ee beleggerr en reel
qè nraardagen: 29 febn-ari, 7 en 14 maart._
ók arderen- die daaraan willen deelnenren, kurrnen zich opgeven
oo C.onradkade 53. tel . 61 .43,51.
vàorwaarde voor deelnane is h,el' daE Ínen het versLag vór de
aarwang van de kursus heeft gelezen. HeÈ verslag is op hetzelf-
de adres verkrijgbaar.

*******

*******

àruomr verr HEIL IlgE{ cEmrREtÍr r
ontuíkkelingen uan en perspektieuen uoor een diakonale betrok'
kenheiC uan de geneente op het ge»angenis- en nazorgpasto"aat.

Exodrs wil de kerken beErekken bij heE kerket.er* in de Sevange-
nis. En bij nazorg aan ÍIEnsen dle meE jusÈiÈie ln aanraklng
zijn geÍ.reest.
DaÉ Èengt ons al direkE mldden in de aktualiÈeit. llant aller-
wege zljn krÍminaliceiE en gevangenis uiÈvoeriS i.n het nleu"rs.
HeE is àaarbij v.an groot belang tto€ de kerk Ínet deze ÍnaaEschaP
peli jk€ problsÍEÍl cÍÍBaaÈ.
fuet Éet oog op de gévangenen heeft de kerk een eigen roeping'

F.N.M. Nijssen.
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Vaak zieÈ rnen die Èaak van de kerk vooral in verbard meÈ de
menselijke schuld. In die visÍe is de gevangenispasÈor er voor-
al crn rnenser op hur schuldig zijn Èe hrijzen. Er wordt mij op
spreekbeurEen veel gevraagd: "zLjn ze zich nou ook l^re1 bewusÈ
van hetgeen ze hebben aangericht?" In een otd gevangetisregle-
ÍÉnt ln DiÈslaÍd werd die Èaak van de pastor als volgE gefor-
m.rleerd: 'lllj noeÈ de gedetlneerden breÍBen EoE berouw over
hun begane misdaden en hen Eot een fi:rdzrrentele verardering
van hun boze gezirdheid brengen. " tlaar rnijn menirg heefÈ de be-
Èrd&enheid van de kerk op de gevargene nredqrensen nieÈ als ex-
klusieve invalshoek de thernaÈiek van de nenselijke schuld.
Ulteraard zijn die vragerr ook in dit pasEoraaE aan de orde.
Het gevangenlspastoraaÈ kiest echter nieL voor een verbijzon-.
derirg van het nens-zijn van een gedetineerde tot zijn -
Eekort. Of Èot zijn onvenrDgen. In het gevangenispastoraaÈ
gaat het Èen diepsÈe cÍn het gesÈalte geven aan chrisEelijke
zuster- en broederschap. Tiree sprekerde Nieuhr-testaÍrEntische
ÈeksÈen leggen daar geEuigenis van af. Een heel bekerd
r.tord van Jezus is "ik ben in de gevangenis geh,eest en
gLj zíjt Èot Ídj gekcÍnen en "zoveel gij diÈ aan één van deze
mijn minste broeders hebt gedaan, hebÈ gij het Mij gedaan"
04t. 25 ttfi\. En in Hebr. 13 : 3 lezen r+ij -naar een 1eÉterlij-
ke verEaliÍrg- "gedenkt de gevangenen als nredegevangenen',. e zijn
uitleggers die er van uitgaan dat hier de broeders en zusEers
in heÈ geloof zijn bedoeld. Het zou dan gaan cm npnsen van de
eigen geírEente. Mijns inziens kan exegetisch r.rel het één en an-
der Eegen deze uitleg torden irgebrachÈ. Maar het ÍrEest. fLu:da-
Ínentele bealaar erÈegeÍr is dat de broeder- en zusÈerschap in
de Schrift nooiÈ naar birmen gekeerd, naar altijd uiÈnodilerd
en zoekend naar hriten is geri.chE. En dan verder. Het gestalËe
geven aan deze verbondentreid is niet zoÍmar een ÍTDoie chrisÈe-
lijke deugd. Iets goeds dat Í,,re doen aan flrensen die afgedwaald
zijn. l,laar heÈ gaat in c,nze becrol&enLEid op de gevangenen on
iets heel diepgaards; heE r{ezen van ons geloof is aan de orde.
Want in de kcnrn-rrikatie die r.re zoeken geschiedt heil! tle zijnv
beÈrokken op de hei l sbewegirg van God. Want het r.roord.ie ,'gedén-
ken" brengt ons Ín de sfeer van "Gods gedenken,', En als Cod ge-
derkt dan schepÈ llij toekcÍnst Ín de Eo€kcÍnstloosheid. Dat
kltnkt ook allernaa1 nree in de vraag van een van de rnedegekrui-
-sigd9.n _,v9n Jezus: -rrcederk mijner, warmeer Gij in ifo Koninkrijk
kcÍnÈr' (Lk. 23 : 43). cevangeÍrispasÈoraat is èen teken van heil!
De betrold<entreid op gevangen medernensen is geen eenzijdige be-
wèging.. C,€derkt de, gevargenen als medegevargenen. DaE r^oordjeals schept een relaEie. Een relaÈie vàn wÈderkerigheid. Hét
g€at 

. 
nieE crn het hoogharEig brmgen van een boodschap.

l,laar het gaaÈ cÍn een evernrenselijke ontnDeÈirg. Dat is ook àe
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ervarirg die veel vrijwilligers hebben in dit raerk. "Je gaat
er uiteirdelijk vooral voor jezelf naar toe", raordt rngal eens
gezegd. En je nesnÈ dee1, ordaE heÈ je lewen en je geloof ver-
diepE.
Bij al deze ontmoetingen is de horizon, dat ieder nrens in een
r.rriversele verbordenheid rnet arderen een uniek persoon
rnag zijn voor het aangezicht van de Heer c,rze God.
Zo zíet heL pastoraat in ieder rnens altijd weer een belofte.
Het gevangenispasEoraat virdt piaats in een grote geslotenheid
van het leven. Er is een zeer beperkt konÈakt Ínet de hritenwe-
reld. Een gevangenis is zeker geen hoÈel. Ik kies enoor de ge-

,.- vargenschap Èe karakteriseren a1s heE geschieden vérn ex-kcmnu-'nikatie. HeÈ gaaE crn veel rneer dan het ingesloten zijn. De so-
cioloog Gofftnan rangschikt gevangenissen order ÈoÈaalinstiEu-
ties. Zij hebben de volgerde kerrnerken: HeE hele leven speelt
zich af op één plaars. De grenzen Eussen !ic,nen, r{erken en
rekreëren zijn vervallen. Alles waE gebeurE, gebeurt in de on-
geving van een groot aantal anderen, HeE prograÍrna sEaaE in
het teken van de verwullirg van de doeleirden van de insEiEu-
Èie. HeÈ effekt op de ber'oners van een totaalinstituut is vol-
gens Gofftnan daÈ ht:n lk r^rordt ganortificeerd, AÍderen spreken
van heE wegvallen van irdividualiteiE. In heE nnrEificaEiepro-
ces gebeuren allerlei dirgen die de identitei-E besctradigen de
geroone rollen kan nren niet meer spelen. SlechEs op zeer beperk-
te wijze hrnen ÍrrÍrsen nog echtgenoot en vader zijn. Boverdien
zijn er allerlei dingen die de eigenrmarde aanEasten, zoals
fouilleren en het ontbreken van iedere eigen verantwsordelijk-
heid. Verder is er heel erg weinig privacy. Uiteirdelijk is de
eigen cel het enige sttkje privacy van een gevangene. Het laaÈ-
ste sEukje eigen lard: heel k1eÍn: 4 x 2,65 neÈer. Maar deze
privacy is betrekkelijk. Want men kan alEijd binnenksnen -ook
als je raeg bent- of door een kijkglas naar birnen kijken. Dit

^ brengt rnet zich rnee dat het volstrekÈ omzeranEr,rcord is de tel-- l kens weer Eerugkererde gedachte van t\ree bev,aoners in één cel
Ee realiseren.
WaE een gevangeÍÉssituaEie verder zr\aar rmakE is het onÈbreken
van iedere vorm van echte en wezenlijke gemeenscbap. Een ge-
meenschap waarin de zorg qn het leven wordÈ gedeeld en Ílraarin
een gerneenschappelijk zingeverd perspekEief besÈaat. Het is
een onveilige siÈuaÈie. Men heefE elkaar niet uitgekozen. Ie-
der is sEerk op zichzelf aangewezen crn te overleven. Men leeft
in feite sanen a1s een verzarneling enkelingen.
TensloEÈe noeÍn ik nog enkele bijzordere probleengroepen:
1. Een sÈeeds groter r^orderd aantal npnsen in de gevangenis

zou eigenlijk in de sfeer van de psyctriatrie opgevaÍlgen
moeten l^rorden.



2. Een groot deel van de gevargenisbevolkiÍg bestaaE uit drugs-
gebnrikers, die toÈ kriminaliteit kcínen om hr:n gebmik te
bekosEigen.

3. Er is een groeierde groep levenslang gesErafÈen. HeL gaaE
crn ÍrEnsen die een perspektief op de vrijheid rnissen en die
hun lerrensdagen in de gevargenis slijEen.

72

Ds J,D,t^I Eerbeek.

(in heE nreede deel rordt leer irgegaan op het rerk van Stich-
Eirg Exodus ) ,

Intert<ert<eli jke kabelmoep
Er begint wat vaarÈ in de llaagse kabelplarrren te kcÍnen. Loka-
tel hoopt in april regelÍnatig radioprogrannra' s Ee gaan
uitzerden. De r.rerkgroep "lnÈerkerkelijke Omroep 's- Gravenhage"
-een wer§roep van de Haagse Genreenschap van Kerken- maakÈ
deel uiÈ van de progranrnaraad van I-okatel. De r,rerkgroep voerÈ
een Ewee-sporenbeleid. AIle nieuhrs eÈc. daE lde via de l-okatel-
ultzërdingen lc^,ijt kurmen, za1 uiEeraard langs die kabel gaan.
l,Íaar daarnaast hopen we eigen prograÍnars te maken die via het
'kanaal voor derden" r,orden uitgezorden. Negentien vrijwilli-
gers zijn begcnrren zich te beraden over de opzet van zo'n pro-
gramn:r en §aÈ daar voor kcrnt kijken aan organisatie, mens-
kracht, Eectmische produktie, apparatrrur, finamiën. Gelukkig
zíjn er diverse deskudlgheden -ook ÍrediaÈecLnische- order de
vri jh'ill igers aaÍr,i/ezí9.
Irmiddels worden korrcept-statuten ontlrorpen door rpEaris F.
DlynsEee. Die zullen zo spoedig nogelijk aan de betreffende
organen van de kerken worden voorgelegd, opdat ze officieel
kurmen toeÈreden EoÈ de Vereniging Oecr-rnenische lGbelonroep. --
Boverdien zijn sEatuÈen nodig, cÍrdat alleen organisaÈies die
rechtspersoonlijkheid beziLÈen, van de kabel voor derden ge-
bruik l«rnen nnken.

F.N.M. Nijssen.
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ITXENE.I VAII HETL IATEN GBEI]RENI II

ontuikkelingen uan en perspektieDen Daar een diakonale be-
trokkenheid Dan de geneente op het geuangenis- en
nazorgpastoraat.
Ín hài eerste deeL »an zijn toespraak (op de llíeuuiaars-
bijeenkonst ) ging ds Eerbeek ín op de situatie ín de geuan-
genis, vnarbíj hii ge»angenschap als eks-korutwtikatie ktt'ak-
íeríseerd.e. Veruolgens sptak hij uooral ooer het uerk oan de
Sticht ing Erodue.

l4idden i.n diE ingrijPerde proces van het geschiden van eks-
kcÍmi.rfkaÈie is àe -lierk aànr,ezlg, ÍrEE als IÍzef cÍn de ksr

^mikatie 
gesÈalÈe te 8even. Frr crn de nensen in hLn Persocn-

zijn Ee iersÈer{<en. -fn aac naakt duiiel l jk ÍdaarcÍn heE
ge;angenisPasEoraaÈ en -di.akonaaE uiÈ z'n isolsrpnt verlosÈ
fu"t ioraà. F:r heÈ laat zien waarcrn het gedragen ÍÍDeÈ r'rorden
door de l..erk britm de gevangenis. rbt inEegraEie-Proces van
de kerk in de gevangenis-in dó ke* buiten de gevargenls is de
laatste jaren -in Den llaag sterk coE ontw-iklíeling -gekoÍÍEn. Er
is in de 

-kerken veel belangsÈeUi.ng en ondersteurÉng gegroeid
van velerlei aard. Zo ls èr een groot aantal vrijwilligers
akEief in het kcÍpleks Ee Scheveningen. Daar zijn _vljf
inrichEingen van ;tdtiÈte: de gevangenis; heE HLris van Bewa-
rÍng voor-volr,assenen; het ltÍs van Belarirg voor jor€eren, 

-DeSpràng; heE PeneterEiair Ziekenhuis en hÉÈ Penetentiair S€-
tèkttè Centnm. De vrijwlllígers rrcrken daar Ín kerkdiensten'
gespreksgroepen en od<- tn Ët persoonlijk Pastoraat. In het
Èuiè vari feàring LÈrl<È Èr*ee da-gen per reek nanens de kerken
een ouderling nee in het pastoraaÈ. Verder zijn er Írpt
neder,erkirg van vrijwllligers ontrrneÈingsbijeenloÍÍsten rÍpÈ
naaltijd en spel besÈqrd voor de onEnoeEing van ÍEÍlsen van
bÍrrren-en buiEèn. ze leveren een bijdrage aan teÈ leefklinaat
bi,nnen de inrichElÍrg. TensloEEe zljn er hul.ÈeÍl de gevargents

,a.in de kerken kaÈecheseprojekten, thamdiensten, wijkavorden en

lroepen die van.laamit incidenteel een bezoek brengerr aan de
gevangeniskerk.
Ér beginr em lnÈerkerkelijk draagvlak te ontsÈaan voor heÈ
gevargenispastoraaÈ... Een bereidtFid cn Eekenen van hell te
stellenl
Naast het ge\rangenispasEoraat is od( het nazorg)astoraaE no-
dlg. In dlÈ verbard tpefÈ de SÈichtiÍlg Exodts een @n Huis en
een Begeleid V,Ioon ProjekÈ aan de Frankenslag in Den lbag. Dat
IIEt heÈ gevaÍEenispastoraaÈ verbonden huis is een Lrricrm in
Nederlard. En het ÍrDet gezegd daÈ ÍÍÉt naIE dit laatsÈe Projekt
gerealiseerd kon r"orden door de groÈe sÈern van de Hervornde
Diat<onie. ZnrcLet deze ster-rr zcu diE projekÈ nieÈ van de grord
gekooen zijn. llet Open Huis is laagdranpelig en wi1 een
àariloopplek zijn voor [Énsen die op zoek zíin naar onÈmoeting
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en konÈakE rtEE arderen. Zo kan in een eigen sfeer het
pasÈorale kontakÈ luorden voortgezet- In tret eeÈcafé zijn
loeO<ope nBalEijden. Er zijn nDgelijklEden voor gesprek, spel
óf zoniaar r.rat onrspanning. lbE de KersÈdagen hebben l'e de
grote beEekenis van een dergelijke plek h-rnen zien. Het Ope_n

Éris uas van 24 december tlrl, 26 decenrber, 50 utrr aanéén
geoperd. IleE is dag en nacht tpel drr:k bezocht gevreesE. En vp
àert<en aat het vooi nogal rdaE nersen de beÈekenis heeft getnd
van: een schuilplaaÈs in de wildernls van heÈ harde en eenzirlE
leven in de groÈe sËad.
En dan heÈ lfuis voor Begeleid l,lonerr. Een r"oonkapa.citeit voor
10 bermrers. lbÍrEnteel ef fekÈief voor 8 ber,urers. [*bÈ eraan
verborden 5 beroepskrachten op parE-ÈiÍE basis. De aan het
projekt ten grorrdslag llggerde gedachte Ís dat veel rensen die. _

Íret jusEiÈie ín aanraking konen karsarm zijn op eÍnotioneel -
sociaal en nnatsctappelijk gebied. ltur leven l-s een vlcleuze
cirkel die op eigen krachÈ nneilÍjk Èe doorbreken is. Daarbij
rneÈ r.orden gesÈeld daÈ velen afharkelijk zijn van Írateriële
aspekEen van heÈ leven en het bevredigende zingeverde perspekÈ
even missen. HeÈ grootsÈe deel van de gevangenisbevolkirg
besEaaÈ uiÈ nensm die recÍdiveren. Het is Èegen deze ach-
EergroÍd dat wtj derken dat de kerken in h-n nrgelljltheden, in
hr-rr nensen, naar vooral ln de aard van hun verkordiging groÈe
nogelijkheden hebben crn rpÍrserr Èe ordersÈer.rren de vicieuze
cirkel van hwr leven te doorbrekeo, op Èe sEaan en een nieu€
en zirnrolle levensr"Ëg Èe zoeken. In heE Begeleid $oorFprojekt
krijgen de beloners individwle begeleiding, op basls van een
sarEn opgesteld begeleidirgsplan. Wtj denken daÈ bij het
voorkonen !"an kriminaliÈeiÈ veel neer gezochE ÍDeÈ rrcrden naar
mogelijkheden ooh de oorzaak ervan 1n de levenssiÈuaÈie van
ÍrEnsen lreg te nfipn.
Ook bij de nazorprojekÈen van B<odus is rrezenlijk dat- ze ge-
dragen r"orden door een levengeverd verbard a1s de geÍreenÈe is.
Teveel tnrlpverlening is losgeraakt van verbarden r'aarin nensen
heE leven ÍrEE elkaar de1en. E:<odus ls eor pogirg on de ge-,
ÍrEente Ee beErelden btj het scheppen van EoekoÍnst in dev
toekcíÍEtloosheid van mensen.
tbE klinkt rogal vertreven. En daE is tEÈ od( naar de
levensbestarmi.ng van de rersen. In de prakÈijk kcÍnÈ het veel
ooh op teel prakÈiscte dingen aanl zoals tet onÈwildrelen van
sociale vaardigheden, heÈ virden van bewedigende aktiviEeiËen
en l€È leren verrrerken van ervaringen.
En a1s de g€lrEenÈe zich daarbij laaÈ beÈreld€n zal zLj zi-ert
daE zlj ln die beÈrokkeÍt€id odr zelf scterper en dleper gaat
versÈaan rdat heÈ harÈ van heÈ evangelie ls.
Tengkijkenl op de ontwikkeling van de afgelopen jaren is er
veel on darkbaar voor te zijn. En on tnop uiE Èe pljtten
varrrcge de spaÍkrachÈ die de geÍneence kan hebben rÍEE het oog
op de ncden van de tijd.



9
VooruiÈkijkerd is er od< veel llat er nog oP de agerda scaaÈ.
Ik nosn u F-nÈsgsdijs het een en arder daÈ nog wachÈ cÍn tot
onEwildte l ing gebracht Ee vorden:
1. In de huidige dtskussie over krimiraliÈeit hlordt rrcgal eens

de dader tegerDver heE slachtoffer Seplaatst.
Je hoorÈ rngal eens zeggen'lteEen r"re in plaats van aan de
dader nleÈ veel neer aardacht aan de slachEoffers besEeden?
t"Iij zullen als ker&en vooral de relaÈie tussen dader en
slàchEoffer nneEen benadrukken. En proberen te zo€ken naar
patrcnen van verzoening.

2. De relaties van gedeEineerden verkeren in h.[I thuissituaEie
vaak in een isolsrEnE. Er is r.einig begrtp. Vaak rrpeiEe sn
er ÍEt arderen over Ee praÈm uit angsE gr:ëxkonm.rriceerd Èe
r,orden. Of als het wel bekerd is kcÍnc Írpn in aanrakÍng neÈ
afi,rtjzerde reakcies. Hier llgt zeker ook een diakonale taak
voor de kerk.

3. In de gevargeriskerk blijkt dat heel veel nensen r.el gelo-
vig zijn nnar geen bard rcE de kerken neer hebben. De

dranpels van de kerken zijn te hoog. Het is van grooÈ
belarg on de oorzaken daarvan te iÍwenÈariseren en szulEn
naar nngelijkteden Ee zoeken crn de dranpel van de kerk te
verlagen en de kerk r.reer dichEerbij de rensen Èe brengen.

4. Er is Ín de verschillende projekEen van gevargerris en na-
zorg)asEoraaÈ behoefte aan een grooÈ aanEal vrijwilligers
op allerlei gebied. Iber vrijwilligers beEekent rper
nngel i$<heden voor de uiÈborh, van het r"erk.

5. Een grooÈ problean ln de gevargenis is de siÈracie van de
vreandelingen. Een kerkelijk€ bezirxLirg op hr-rr problanatiek
is noodzakelijk.

6. De groÈe probleÍmtiek in de gevangenissen legt ook een dnrk
op heÈ personeel daE daar rerkzaan is. De kerk zal od< voor
hr-rt sltuatie aardachÈ nrceÈen tebben.

7. Wi.j onbÍDeÈen rngal uat Írensen in de gevangenis en daar
hriten, die als tet er op aankomt volkonen alleen in heE
leven staan. l4ensen die niermrrd hebben die op Fren r*achÈen
en voor wie zíj van beEekenis zijn. Ook tder l«.nnen de
leden van de ganeenEe hr-rr diakonale roeplng zirwol gestalÈe
geven.

8. Bij a1le dislo.ssies over kriminaliteiÈ zullen ÍÈ zeker ÍrieÈ
voorbij nogen gaan aan aspekten van ons ÍnaaÈschappelijk
leven, dle deze kriminaliteiÈ oproepen. KriminaliÈeit 1aaÈ
od( ieÈs zien van de tekorten van onze naaÈschappij.

TensloÈEe: In tleÈ gevangeois- en nazarg)asEoraat zien rre r.elk
een groÈe beÈekenis een kerllgeneensctup kan hebten die de
liefde van Cod kor{<reet gesEalÈe geeft. IaÈen r^,e sanren bor.nen
aan een kerk die een leven-gevende geneerschap is.

J.D.IJ. Eerbeek.


