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ln de inÍichtingen van justltle zun d6
kerstdagen de moelliJkste dagen
van het iaar. O€ geslotenheld van
het g€vangenisleven wordt dan €x-
tra gevoeld. Je horinnert Je d€ sÍeer
van thuis en je voelt je dan alleon
en op jezelÍ teruggeworpen. TlJdens
de kerstdagen wordt leder Jaar
weer, terecht, door bewon€rs en
medewerkers ve€l van de kerk ver-
wacht. Er zijn liturgische vierlng€n
en adventsbileenkomsten.

We halon een b6eld torug van vorlg Jaar:
Oe spoÍtzaal van hel Huls van BewaÍing
waar de kerkdienslon wordon gghouden,
is helemaal in korslsís€r gebracht. E€n
bewaarsler is daar samen met enkele ge-
dotineerden een paar dagen aan bezig
9sweosl.
De kaarsen branden. Het oroel spe€ll.
ln twee viering€n komsn zo'n 150 gedetl-
nesÍdan samen. Wil zingen ,,WlJ komen
tesamen, onder hel sterre-blinken... Ook
wij uitvgrkoren mogen U begroelan".

Wlj gaan als go€stelijk vsrzorgers samen
voor ln deze dl6nst, Ën we prober€n €r
hool bewusl 6en het gevoel aansprek€n-
de vigring van le maken.
Het Kerstevangslls wordl gal€zsn door
een bewonaÍ van h€l Huis van Bswaring.
En je zlet dat KsÍstevangelie werkellik-
heid woÍd6n. De gÍondlonen ervan weer-
klinken tegen d6 achlergrond van de l€-
vonssituatis van ve6l bewoners. Een ge-
broken leven. Een pllnllik v€rleden. Eon
gsvoel van een gsbrok€n toekomsl. En
dan: ,,U is heden de Heiland geboren",
de Healmaker van h€t mensenlev€n.
Het orkest speell mel dwarsÍlull, viool, en
cello: ,,Mldd6n in de winternachl glng do
hem€l op€n. Ole ons h€il ler w6íold

. Het Huis van Bewarlng ln Schevenlngen.

w6rk nist op zlch26lí laten bestaan, maar
inl.grrÍ.n ln h6t koÍkework builen de
gevangenis. Want gsvangenlswerk ls nlet
alleen de taak van o€n daarvoor aang€-
stelde gevangonispr€dlkant oí -aalmoe-
zenier. Hel is aan laak voor d6 gahala
parochio 6n g€maanle.
ln hst gevangsnispaslorasl gaal het om
hsl hart van het €vangolie. J6zus ldonliÍi-
ceeÍl zich met gevangensn als Hl, zegt:
,,lk ban in da gsvangonis gewos8t 6n gU
zlil tot mij gskomon" (Matth. 25:36). En
ook de HebreeënbrieÍ roept op lot vsr-
bondenhgid met govang€n€n:,,Denkl
aan de gevangenen alsoÍ gii met hon ge-
vanqen waarl" (H€br. l3:3a).

KERSTMIS
in de gevangenie

Bewoners en

llgers na de delanlie wordgn voorlg€z€t.
En er wordt gewèrkt aan hsl voÍgrolen
van kansen om w6€r ln do maalschappu
te kunnen íunktionoron.
ln de €ersle plaats ls er een Opcn Hul.
rl! eetcrtó. Dit is vler dagon ln de ws€k
g€opend €n m6n kan 6r terechl voor e€n
goedkope warms maaltljd, ogn gasprek
en ontspannlng. Hst selcaÍé wordl ge-
rund dooÍ vrijwllligeÍs. Er komen nl€t al-
leen €x-gevang€nen, màar ook menson
uit de buurt, zodat hst ook e€n intggra-
tloÍunktie heotl. leder jaaÍ wordl or ln het
Open Huis tijdens do korstdag€n 6€n zo-
genaamd KsrslcaÍó gaorqanls€€rd. Dlt
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bÍacht, anlwoord op ons hopon".

Wij bidden samen: ,,O Heer, verwarm
ons met Uw lieÍde, zi€ ons aan in wat wij
deze dagen vo€len. Wees met allen van
wie wii houden, bij oudors, vrouw en kin-
d€ren, vriendinnen en vrienden. Wess bij
allen die hier wonen €n werken". En wo
zingen: ,,Onze Vader die in de hBmel ziil,
geheiligd is Uw naam."

En dan aan hel eind van dle oudo gn al-
tijd weer niauwe zegen, waarin hoel hel
mensenl€vsn tot in alle uithoeken gebor-
gen is;
,,De Here zegene u en Hii behoedo u..."

Na do viering ziin er broodies en kotÍle.
We zijn vsrenigd rondom de maaltljd. Sa-
men mel de ksrkgangors van buiten, dl€
er zoals i€der€ w€€k, ook mst d6 kerkst-
dag€n zljn.
Dis kerkgangers van bullen zlln in onza
dienslon heel belangrijk. Zij holpsn ons
om de gsslotonhold van h6t gavangenls-
wez€n le doorbreksn. Zll ziin elgenlilk
een lavend geluigenis van hel kerstovan-
gelie, dat God mensen, hoe hun gaschle-
donls ook ls, ln lieíde opzookl.

!ntegratie
ln hot govangsnlscomplax van Scheve-
nlngen is hol kerk€wsrk van grote b€te-
kenls. Nl3t alleen in de zondags€ kork-
dlenslon, maar ook ln d€ wokolijkso go-
spreksgrospon en ln de persoonlljk6 con-
tactèn mèt de bgwonoÍs on vaak ook met
hun Íamlllaledon.
Hst gaat nu €€ns om heel dlgpe sn dan
w€eÍ om h3ol praktl§che lsvsnsvragsn.
Veelal kllnkt sí 6en diope gebrokenhsld
in door. En w€ pÍob€r€n samen le zoe-
ken naar a€n weg voor lou samsn mot
God en madBmens€n in dezo sltualis.

Os gasstsliiko verzorging wil dlt kerk6-

Waar in onze samenleving gevangenis-
muren lussen mensen beslaan. is d€
christeliike gemeenschap g€roepen om
door die muren heen te gaan. ln dal
gaan achter die muren en in het kontakt
met g€vangenen 'geschi€dt' h€t evange-
lie. Want daarin wordt zichlbaar en voel-
baar dat onze God een God van lierde en
genade is. Daarom is deelname van pa-
rochianen en gemeenteleden van buiten
in hel gevangeniskerkowerk onmlsbaar.
Zij laten d6 msns€n in ds g€vangonis er-
varen dat er in hun isolemenl toch een
veÍbondenheid is mel €en gemeenschap
die hen niet wil aÍschriiven.

Ook na de detentie
Ds zorg van de kork ls nlsl allgsn nodig
tijdens de delenlie, maar ook nr ds de-
lentie. Velen hebben na hun gevangenis-
slral moeile een nieuw bestaan op t€
bouw€n. Zij habben de arvaring, dat d6
moeilljkhedon dan opnieuw beglnnen.
Het hebben van een slraÍblad brengl s6n
maatschappelijk isolemenl met zich mee.
Oaar komt nog blj, dal nogal wat mensen
dle met lustitie in aanÍaking ziin geko-
mon, o6n lev€nsgeschiodonis achter d€
rug hebbsn die als krnDÍm getypeord
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kan worden. Ze zijn vaak opgegroeid in
veelsoortige achterslandsituatles op
emolioneel, sociaal en maatschappeliik
gebied. Crlmlnalltelt slaat meostal niet
op zichzelÍ. Maar het is een onderdeel
van o€n vicieuze clrkel waarin mensen
met hun lsvsn tsrecht gekomen zljn. Dal
kan al heel vrosg bsginnen: niet gew€nsl,
verwaarloosd, opgroeiend ln achleÍbuur-
len, overal lussen wal €n schlp, kinderte-
huizen, al he6l vroeg mgl de pollti€ in
aanraking gskomsn.....
ln D6n Haag is do Stichling Exodus
werkzaam, dle de kerken wil batr€kken
bij het gevangeniskerkewerk en bij het
schepp€n van nieuwe lavansmogelijkhe-
den voor mens€n di€ mst justitis in aan-
raking zijn qekomen. Exodus is oocume-
nisch van opz€t en gaat uit van de Haag-
se gemeenschap van Kerken.

Projekten
M6t h€l oog op de nazorg heeÍt Exodus
oen vierlal projektsn. ln dsze projeklen
kunnen d€ pastorale kontakten en vrijwil-

geopend. Het wil e€n plek zijn voor m€n-
sen die in de grote slad ontheemd ziln,
om ook iets van het kerslÍeesl t€ bele-
ven.
Een lweede projekt is het Hui! yooi Be-
golaid Wonen. Hier kunnen 8 mens€n
een jaar lang ondeÍ b€geleiding wonen.
ledere bewoner heeÍt een eigen bogel€i-
dingsplan dal m€t h6m samen (m€estal
al lijdens de detentie) is opgestold. Het
gaat vooral om bogeleiding in h€t ontwlk-
k6len van zellslandigheid: zelÍstandig wo-
nen, omgaan met geld, zoeken van o€n
goede dagvulling (studie, bolaald werk oÍ
vrijwilligerswerk), h€t zoeken van kontak-
ten en het omgaan m€t relaties. Aan het
woonprojekt zijn €nkele proÍesslonele
begeleiders vorbonden en ook is sr een
aantal vrijwilligers weÍkzaam.
Als derde is een weÍkcÍvaringrproiakl
onlwikkeld. Hier kunnen do bewoners ln
het begin van hun woonperiode wsrker-
varing opdo6n. Het gaàt er vooral om
6en goed dagritme aan te leren. Om egn
wal vaslgre basls te h6bbsn, om elders
op voort le kunnen bouwon. ln het wer-
ksrvaringsproiekt word6n opknapw6rk-
zaamheden ln huls gedaan, er wordt
meegewerkt in hst eetcaíé en er is oen
Íiets€nmakerij waar oude Íiets€n woÍd€n
opgoknapt ln de vieÍde plaats ziln er de
zog€naamde nrzorekorkdi.nrlon. Dèz€
dionsten zijn bedoeld voor allen die bii
Exodus betrokken zljn: bewonors van h€t
eelcaÍé, vrijwilligors en bgroopskrachten.
Hel is een gezamenlijk momgnl van vle-
rlng €n bezinning.
D€ diensten worden geleid door óén van
de RK oí protéslantse paslores van h6t
gevangeniscompl€x, Zo hopen we dat
deze dienslen een herkenbare plaats zljn
vooÍ menson dle na hun detontie toch
6en band mgt de kerkgeme€nschap wil-
l6n voorlz€tlen.

Lees verder op pagina I

. Mijn Hardat is
Jaweh! hel ontbreakt
mij aan niets...
Gelekend door een
gedetineerde-/1)
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KERSTMIS
in de gevangenir

Parochie en
gemeente als
oefenplaats

Hulp bleden mlr er-gedeflneerden
ln Rotterdam bostaat het vooÍllchtingsproJekt: 'Dellnkw€ntle en Samenle-
ving.' Medew€rk€rs van het projekt zun zelf ex-gedetlneerden dl€ gaarne
bereid zun h€t gesprsk met parochleraden €n werkgro€p€n aan ta gaan.

TiJdens do voorlichtlng vertellon de sx-godellnaerden ov€r lergchlo en ontor€chte go-
vdlgen van straíbaaÍ aedÍag. De onlerschls govolg6n zl|n biivoorboeld ds moellilkhe-
den dis ze ondervinden mot hel aísluilen van vsr2ekorlngen en h€l veíkrllgsn van
huisvestlng, d6 aÍgwaan sn soms bliJvende 8Íwilzlng van de kanl van mens€n dis nlel
door het slraírecht zijn gosllgmatlssord.

Dal de samenl€vlng aan het pleoen van straíbaar gssteld godíag konsokwsnllos ver-
bindt, woÍdt (naluurllik) nlot b€atredan. En dat gevangenlsslraí daarbii èón van de
mogeliikhedsn kan ziin €venmin. O€salnlellemin verklszsn de vooÍlichters in do
meeste gevall€n oan minder sllgmatls€rande slra, dio golljk als zlnvol kan worden
€rvaren, -bUvoorbeold: dlenstverlening. ln de loop van oen zegr lavondlge diskussig
ov€r onder andsro deze onderwerpsn blljkt dan vaak dal er mo€r begÍip gaat ont-
slaan over de hele problemaliek.

Het prol*l 'Dellnkwenlie en Samanlevlng' ts gevastlgd aan de Dell/"§,eslraat 17 c ll,
3013 AC Rotterdam-
Tel.: 010 - 413.49.39. U kunl daar nadere lntormatle verkrllgen en over de voorwaah
den van een inlormatla-biieenkomst praten.
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Op d6z6 manler wll Exodus s€n zo com-
pleet mogsliik hulpv€ílonlngsaanbod ln
wonen, w6íken, relall€s, onlspanning en
zlngevlng r€alls€ron. Dal is nodig wanl
de woÍtols van d6 uitzichlloosheid zlllon
dièp on z€ zlln vaak brsed veíakt. Daar-
bil wordl samBngolflgrkt msl andgre
hulpv6rl6ningslnslanll€s zoals do reclas-
s€Ílng. De hierbii belrokken parochie en
gsmeenle - als €6n br€€d maatschappe-
lljk vsrband - kan zo 6€n ooÍenplaats ble-
den voor mans€n om zich in h€l leven lg
ontploolen.

Zo kunnon we gamonwsrken mot hen dl6
zich aan onze zoígèn toevertrouwon on
€raan weÍkon om de toekomst te opengn
waar die gesloten lilkt.

DÍa R.H.P. Akkarmrnr
.n dr. J.D,W. E Íb..k,
gaaalallik varaorlora vaí hal Hula van Eauaalng
|. &h.y.nlngaí ai baaluuialadan vrn da allch-
lllle Erodu.

Als u het werk van Exodus llnancleel will
staunen is het gironummer: 19.89,910,
l.n.v. Sllchting Exodus, D€n Hdag. Als u
zlch als vtijwi iger wlll opgeven wor e€n
van de projecten, kunl u Exodus bellen:
tel. 070 - 351.41.61.


