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Vragen rond criminaliteit en gevangeniswezen staan maatschappelijk
sterk in de belangstelling. Met die wagen komt de kerk direct in aanra
king. Want in de inrichtingen van justitie in het penitentiair complex
Scheveningen zijn de kerken aanwezig. Er werken predikanten, aalmoe
zeniers en ook veel wijwilligers. Samen met de gedetineerden proberen
zij in kerkdiensten, gespreksgroepen en in persoonlijke contacten in-
houd te geven aan een kerkgemeenschap.

In hetjustitiepastoraat werken wij vanuit situaties op emotioneel, sociaal en maat-
de gedachte dat deze ,,kerkgemeenschap schappelijk gebied. En vaak gaat het
achter de muren" deel uitsnaak vaÍl het daarbij om elkaar versterkende íactoren.
bredere verband r"an de kerkgemqen Zo ontstaat dan een vicieuze cirkel waar-
schap buiten de gevangenis. Aclrter de mu- uit mensen zich op eigen kracht niet kun-
ren voltekt zich een intensief shrk kerke nen bevrijden. Binnen de inrichting heb-
werk. Dit kerkewerk is voor de Ínaat- ben heel veel mensen contact met de
schapplj en voor de gedetineerden van gro geestelijke verzorging. Naast de protes
te betekenis. En daarover kan veel worden tantse, de Roomskatholieke en de huma-
geschrwen. Ik moet mij qu beperken, en nistische geestelijke verzorging is ook
mijn invalshoek kiezen in de mensen die de moslim en hindoe geestelijke verzor-
ik ontrnoet in de gevangenis. ging in ontwikkeling.

bewust zijn van de lever. Iuade en de
detentiesituatie. Yragen over gelooÍ, zin
van het leven, gevoelens van twijfel,
angst, schuld, onzekerheid in relaties,
over verleden en toekomst.
De geestelijke verzorger is daarbij voor
de mensen een gesprekspartner die na-
bij wil zijn in deze vragen. Het komt
erop aan om heel goed te kunnen luiste
ren, en de ander te begeleiden zijn eigen
levensverhaal in beeld te krijeen. Zich-
zelf te gaan verstaan legen de achter-
grond van zijn eigen geschiedenis.
Daarbij heeft de geestelijke verzorger al-
tijd de intentie de ander in zijn persoon-
zijn te versterken. Met hem of haar te
zoeken naar het unieke van zijn of haar
persoon-zijn, En in geloof en levensbe-
schouwing te zoeken naar aanknopings
punten, naar waaÍden en norÍnen, naar

verhalen, symbolen, ervaringen, die
draagkacht aan het leven kunnen ge
ven. En die met het leven verweven kun-
nen raken. Het daardoor vitaler maken.
Er een verdieping aan geven, en zo ver-
sierkend werken om de zorg om het ei-
gen leven en het leven van anderen aan
te kunnen. Het gaat om levensinvulling
en levensvervulling. Voor de kerkel[jke
geestelijke verzorging gaat het er ten
diepste om dat je.iezelf mag gaan zien in
het licht van het verhaal van God en
mensen.
'\{ezenlij voor de geestelijke verzorging
is dat het gaat om te communiceren
over de binnenzijde van het leven. En
om zo vanuit die binnenzijde te zoeken
naar een concrete persoonlijke levens
weg. Daarbij kan het gaan om het ver.
werken van hetverleden, inzicht ffigen
,in ie eigen levensgeschiedenis, het ver-
werken van het delict, het slachtoffer,
het omgaan met de detentie, het om"
gaan met je relaties vanuit de detentie.

Gedeelde zorg en nazorg
Tegen deze achtergrond is het van we
zenlijk belang dat ons werk gedragen
wordt door de geloofsgemeenschap bui-
ten de gevangenis. l{ant in die geloofs
gemeenschap delen wij de zorg om het
leven met God en met elkaar. Daarom
werken wij vanuit de gevangeniskerk
aan een integratie van het justitie en
nazorgpastoraat in de kerken.
Vooral ook voor de tijd dat mensen wii
komen kunnen onze gemeenschappen
van wezenlijke betekenis zijn. \{ant ve
len missen dan die gedeelde zorg om
het leven. En dat geldt niet alleen voor
ex-gevangenen. Als we ons daarvoor
open stellen, dan zullen we het ontdek-
ken dat u/e vandaag als kerk in de stad
van vitale betekenis kunnen zijn.

drs. J. D. W. Eerbeek
predikant Penitentiair Complex
Scheveningen

Crlmlnalltelt
Er is een grote diversiteit. Er zijn vele re
denen oÍ oorzaken waardoor mensen tot
criminaliteit komen of daarin vervallen.
Een gemeenschappelijke achtergrond
die ik bij veel gedetineerden ben tegen-
gekomen is dat ze vastzit0en in hun
eigen levensgeschiedenis. Nogal wat
mensen ziin opgegroeid in kansarme

Geestelljke verzorglng
Het werk van de geestelijke verzorging
bestaat soms uit zomaar even een ge"
sprek. Maar vaak ontwikkelen zich ook
diepgaande contacten. De meesten heb-
ben buiten de gevangenis geen contact
met een religieuze of levensbeschouwe-
lijke organisatie. Maar binnen zijn er
veel wagen. Opgeroepen door het zich



D mensen
Voor 'Gereformeerd Ihn
Ellg' schrijft drs. J. D. l .
Eerbeck, gevangenispredikaat
te ScheYeningen, oYer het
keÈ-r4in dicht bii mens€n. Al
maalt de kerk binnen de mu-
rcn deel uit van h€t bredeÍe
verband, de keuze is voor de
mensen binnen.

" De geestelijkz venorger is
daarbijvoor de mmsen een ge-
qrekspartur die rubij wil zijn
in deze wagen. H et ktmt erop
aatom heel goedu hnnen
laisteren, m de ander te begelzí
det zijn eigen levercverhtul in

beeld te bijgen. Zichzelf tc gaan
versuod tegen de acht*grond
vot ijn eigen §eschiedenis .
Daafiij heeft de geestelijke ver-
mrgel altijd de intetie de ander
in zijn persoon-zijn u verster-
ken. Met hem oÍ haaÍ te zoeken
naar het utiekc van zijn of haar
persoon-zijn. En in geloof en k-
vensbeschouwing te zoeken tuar
uahtopingspunte n, noar waar -
dcn en normen, naar verhalen,
synbolen, emaiagen, die
draagbachr aan het levet h.n-
rcn geven. En die ma het l*en
verwet en hrruct ruken. Het
daardoor iukr ma*en. Er een
verdieping aan geven, en zo
versterketdwerken orn de zory
ont ha eigen leven en het leven
vanandcrenaank ka nen. Het
goat om levensinvulling en le-
vensvemulling. Voor de kerkelij-
tc geestelijke verzorging gaat
hc, erEndiepsle omda, je ie-
zelfnag gaan zien in het licht
van hct verhaal van God en
mensen.
l4t e z e nlij k v o or de g e e s t e I ij kc
venorging is dat het gaat om te
commanicerea oyer de binden-
zijde van het leven - En om zo
varutit die binnenzijdc te zoeken
naar een concrete persoonlijkc
levensueg . Daarbij kaa het
Baato het yery,erke n van het
verleden, inzicht bijgen inje
eigen lcvensge schiedenis, het
verwerkenvan het delict, hct
slacweL he t ongaat met de
dcte ie, hct omgaan met je re-
laties vanuit de deteruie .
Tegea deze achtergrotd is hct
von wezenlijk bekug dat ons
werk gedragen wordt door de
g e b$s gene e nsclnp b uit e n d.e

Bevangeais-Wa indie gc-
loofsgemeenschap dele n wij de
zorg om het leven met God en
met elkaar. Daarom werken wij
vanuit de gevangeniskerk aan
een integrqtie van het justitie- en
,az o r I p os t o r aot in da ka *e n.
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Vooral ookvoor de tijd dat
mercen wijkonen hunen onze
gemce tchappen van wezenlijke
buekenis zijn. Waa velenmis-
sea dat die gedeeWe zorg om
het leven. En dat geldt eiet al-
leen vaor et gevangenen, Als
we ons daamoor openstellen,
dan zullen we ha oadekfun dat
$,evandaag als kerkindc std
van vitalz berekcnis htnne n
zijn."
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