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Taak van de i ustitierrast-or in het nazorqwerk beqrenz inqen?

Aan mij j-s voor vanmorgen de vraag voorgelegd iet.s Ee zeSJSJen

over de Laak van de justiEiepasEor in het nazorqwerk en de

begrenzingen die daar mee verbonden kunnen zijn.

-
Vooroomerkinqen

Ik wif beginnen met een paar vooropme rkj.ngen.

In de eerste plaaEs biedt de taakomschri jwing van de

ge ïndicee rd, het. onderhouden van nazo cont.acten.

Vascgest.eld moet worden dat de taakomschri jwing dus geen

moqelijkheden biedE. voor een specifieke en structurele inzet
van het. just.it.iepast.oraat, o@9.
In de Eríeede I aaLs wijs ik op een onderzoekj e dat. gedaan j-s

@s in het kader van het rapport I In de

gevangenis geweest, nazorg ex-

Aan de RK en Prot justitiepasE.

r"rjgggten voorgelegd. Da

j ust itiepastores na3 ergg egEeg_t

gedeÈineerdent , ÍnaarE. 1995.

ores j.s de vraag naar

aruit bleek da 47È an de

en onderhoudt; 39 t nieE of

incident.eel ; 1-38 doets geen ave. van degenen die

nazorgcontacten onderhouden heeft 41t 1 Eots 5 cont.act.en, 452 5

-tsot 10, en 43 meer dan 10 cont.act.en.

Ook is een peiling gehouden in h.oeverre men contact.en

onderhouden (dÍw. directe beErokkenheid bij een projecE

onderhoudt. met. nazorgproj ecten. 42t Geeft. aan contacten EC

of

j ustit.iepasE.ores een zgIsgIlimEe voor Írazorg. HeE gaaE dan
.-./

om ondersteuning van initiatsj-even voor opvanq van slachtoffers
-- _<

van misdri,jven en voor opvang van ex-gedetineerden en, indien
-

y't/, -



door verwijzíng). 558 Geeft. aan geen conEacEen !e onderhouden.

Over de matse waarin pastsores doorverwij zen naar pastsores

buitsen de gewangenis zijn voor zover ik kan overzien geen

cijfers bekend.

h de derde plaats kan er naar mijn indruk worden gesteld daE
--._:

er wats betreft de verhouding tussen justi t.iepastoraac en

nazorgpastoraat een spanningswel-d besÈaaÈ. Bij veef
"'- 

r;'-:- 
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j ustitiepasEores bestsaaE de overtsuiging daE er IssI gedaan zou

moeten worden dan d@at, gegeven de

tsaakomschrijving en de druk van het werk, gedaaÍr kan worden.

Het. eerder genoemde rapport. heeft geinventsariseerd hoe

j usuiciepasEores aankij ken tegen de nazorgbehoeftse onder

gedetineerderL. 24* Van de inzenders schat dits in tussen l-0 en

50*; 54 I tussen de 50 en 100t. 9E van de inzenders relateerE.

de nazorgbehoefte aan de persoonlijke motsivatie en komE in dits

verband Eots een percenE.age Èussen de 10 en 308.

Opmerkelijk is de algemeen hoge score van boven de 50t,

genoemd door de inzenders uits de TBS-klinieken.

Een inzender uit een TBs-inrichÈing merkts op: I'De meeste ex-

TBS-ers kunnen niet. echt meedraaj.en in de maaEschappij. zij
hebben hun leven lang mensen nodig die naar hen omzien."

objecEief kan worden vasEgesEeld dats heE recidiwepercentage

\st uea.aagc.

hla,ar.)m hórr.ll nezórcÍ m i 'i ttÉzi ar"

Vanaf het

bij zondere

begin wan mijn werk in het jusEitieveld heb ik
aandaclrÈ gehad woor de nazorg aan ex-gedeEineerden.

3 moEiewen
:

voor mij liggen daaraan E.en grondslag.
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A1lereersE. gaaE hets mij om de lewenswerhalen wan

gedet.ineerden. In die levensverhalen hoor je vaak het

verlangen naar een zinvol leven aan de detentie voorbij.
.re hoort er de gebrokenheid, de onmacht en de blokkades, zowel

persoonlijk als maatschappelijk. Perspectsief in die

levensverhalen kan, É'aa*-fii.+*+i.ÉÉ:rÉH3i!d.ng, a1 leen

onE.st.aan als er naast persoonlijke groei ook een concreet.

subsEant.ieel maaE.schappel ij k pers ctsief voorhanden i-s.

In de tweede plaatss is dj,e nazorgoriëntatie voor mij
---.--->principieel van aard. HeE. past.oraats kan er nieÈ omheen, of dat._---_.-

nu in de gewangenis is of daarbuiten, om de

l"evenswerkel ij kheid van mensen ook te bezien vanuit de

ordening van de samenleving. In die zin heefts de kerk eek

a{*a+li naast het individuele een taak de structsuren van de

samenlewing tse beinwloeden en waar nodiq Ee veranderen.
--=--- --:- _i--ii:=---

DaE. is een s ignal erende..-- en kriEische functsie, maar tegelijk
-.-----1---'erk ontslaaÈ hets de kerk zelf nj.ets wan de verantwoordelijkheid

om in het maaÈschappelij k veld een_àij drage ME
vergroE.en van heE pers ect.ief voor ex- edeEineerden.

rn de derde plaat.s heeft. nazorg ook a11es te maken met. he!

funcÈioneren van heE recht.. lndien een gedet ineerde

verantswoordeli jk gesteld wordts woor zijn daden, en daE gebeurE

in de detentsie, draagts ook de samenleving vervolgens de
-_'--

verantwoordelijkheid om de voorwaarden tse scheppen om tserugrval

--:- 
:

te voorkomen.-::--
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Het maatschappelj.j k veld

In het maaEschappelijk veld waarin het justsiEiepastoraat

opereert. onÈstaats in tsoenemende Ínate de owerEuiging dats lr€alt

gea€SC maat.schappeli j ke integratsie van ex- gedetsineerden

noodzakelij k is. Herman Vooijs heefts in zijn verhaal daarower

het één en ander Iatsen zien. Hets gaaÈ dan enerzijds om een

invulling van het deEenE.ietraj ecÈ en anderzijds om concrete

projecten in grote steden vanuit de gemeentelijke overheid.

,Trr st- it iéDastr)raat in relatiè t ot r].azor.d

In hoeverre komen nu j usticiepastsoraats en kerken in beeld a1s

heÈ gaats om de nSaorg?

ÀI1ereersts moet worden gestseld dat. heÈ justsitiepastoraats een

eigen tqak heeft meE hets oog op de detent.iesiÈuatie van

men§en. HeÈ justsitiepastsoraat vervult, deze taak naasE andere

vormen van hulpverlening. Deze taak ligt werankerd in de

grondrdets .

"Ieder heefts het recht, zijn godsdienst of levensovertuiging,

indiwidueel of in gemeenschap met anderen, vrij Èe belijden of

Èe beleven. í

Dat. is de wet.t.elijke basis.

Maar er is ook een existselciële basis die ligt in de nood van

de gedetsineerde, en een ident.iteitsqebonden basis, die ligt in

hets feiE dats de geestelijk verzorgers deel uitÍnaken van een

herkenbare traditie van denken en geloven.

Tijdens de deEentie sÈaat het leven niet stsiI . En het. is de

tsaak van de geestelijke verzorging in indiwidueel pasÈoraaE,

in groepsact.iviEeiten en in kerkdienstsen, mensen in de zorg om
'=r<-

het leven nabij te zijn.
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DiE betekenE hets delen van heE. acEuele leven, het verwerken

van het. verleden, en een ge.i.frtireiaí U. ao.*o*Il-
De pasEor begeeft zich op vele dimensies van de lewensweg.

Nazorg nu verondersEelE een handelen na de deE,enEie. Maar een

effectieve inzet., gericht op toekomsEperspectief begints

E.ijdens de detenEie. Daar kan een belangrijke basi.s worden

gelegd

DiE. is één wan de achEerliggende gedachten gevÍeesE bij de

ontwikkeling van de Exodusproj ecten. Om aI vroeg j-n de

detent.ie a.rn Èe kunnen sluit.en bij daE rdaÈ bij veel

gedetineerden leefE: een behoefte om wanuit. de puj-nhoop van

het. leven Eoch een nieuw besEaan op te kunnen bouwen, een

concreet perspect.ief te zien, ean we^ naar rergenr een

,rit*€l, .

HeÈ pastoraat zou ietss Eastbaars in handen moeten hebben in
het. verlengde van heE. usE.iE.ie sloraaE. om mensen op Ee kunnen

oriënt.e re È heE. oog op van mensen

fu:rctie en het j ust it. iepast.or

mogelijkheden en vaardigheden

aaE beschikt over specifieke/t*r P'- /q.o"^.L q 7

de basi-s daarvan ]jgt in de asiel cÈie van heÈ pastoraaE.

De vert.rouwensrelaÈie die wordt opgebouwd mets gedeEineerden.

wef de inrichting maar niets inrichcing.
In die ult.ieme vert.rouwensrelat.ie wordt het, leven allereersE

naar zijn diepst.e kwetsbaarheid gedeeld. De existentiële wraag

kan nergens wrijer worden geuiE.

In de Eweede 1aaÈs beschikken de j usÈit iepascores over

conrmrnicatiewennogen en deskundigheíd om mensen Ee helpen

zj-c}rzelf E.e versEaan in het lichÈ van hun eígen

nswe

heeft heE. j ustiEiepasE.oraat. (ik zeÍ heE al) een specifieke

<t>,>



levensgeschiedenis. Zij kunnen mensen nabij zijn om met. hen

een weg van verwerking en een weg van genezing tse gaan. zij
kunnen a1s geen ander komen bij de dj.epere lagen van heE

besEaan. Bij de pijn, de angst, de- onEoereikendheid en de

kwet.sbaarheid.

Zo kunnen ze vanuit. de diept.e van het. besÈaan een nieuwe basi.s

voor het. leven zoeken. Geest.elijk verzorgers zijn
vertrouwensfj.guren die naar hun a[ibt en naar hun

professional itseiE. bi j kunnen dr en om het. leven van binnenuit-:_
opnieuw op te bouwen. In taal van heE welzijnsveld dragen ze

daarbij in belangrijke mate bij t.ot. mot.ivat.ie en zoals we

alLemaal weE.en is motivabi robl
'.-

Eiek één van de grootste

problemen die we Eegenkomen onder gedeEineerden.

In de derde plaaÈs hebben de geesÈelijk werzorgers in
vieringen en vonningsacE.ivit.eiEen mogelijkheden om meE mensen

,---, =.<>

ce oefenen in en een voorschoÈ Èe nemen op een nieurre rreg van

leven. Daarbij kan worden geput uit een .rijke schaE, aan

verhalen en symbolen,

Al-s vierde specifieke punt van het. j ustiE.iepastsoraats wil ik
noemen de oriënEaEie op gemeenschap. Naar hun afkomsE. z

van gemeenschappen van buiEen en in
Lln ze

hun

rrerk beE.rekken ze mensen op

groepsact ivit.ei E.en en in kerkdiensten.

Een bel-angrijke ro1 daarin spelen wrijwj_1ligers van buiÈen die
deelnemen aan heÈ just.it.iepast.oraat.. In hun persoon

representeren zij de gemeenschap van de kerk die niet ophoudE

bij cle muren van de evan en]-s -

,t-
En ook nieE ía de gewangenis.

egenwot ordi
sch

dragerze zíj van die gemeenschap.

{

. Onderling, in



D- L; L^Lt/^'),í.4' 'e*" Hrr*"., in belangrijke maEe bijdragen aan heE besef dat

er lewen is_-: aan heE. gedetineerd zi-jn voorbij, door hun

aanweza i-d , door de koffíe die ze schenken, eL Ír.'r',^ de-<
huna*i€ei+ en door hun aandacht en betrokkenheid.<' --€-
Kort gezegd spefen zij een eigensoort.ige sleutelrol in het

levensperspect ief en j.n heE. opwekken of gaande houden van de

levensverwacht ing .

JustitiepastsoraaÈ in relatie tot de problematiek van de mensen

om nie heE qaat.

In hets vorig punE heb ik de eigensoortige beEekenis van heE

j usEiEiepastoraaE beschreven in werband met de levensloop en

het. lewensperspect.ief v;rn de gedetineerden. Irudits-4r:nts+ià ik
Xo+g-ae--aa=a--:ran-a+ prebfemaeielr e+e ju stsores

t.@uren. Z di a"^ /<-o't al< -co'+ot 'a- 4
VL,tí-(. -- . Ítil L4^ tral ik<t a'..t-z-.Ct^ ,Lc< t?4* t-.o a.7A-+
Itk doe dat ook r{eer op basis van het. rapport ' In de gevangenis

geweest' . De bouwst.enen zijn aangedragen door

justitiepasEores. Ik noem heÈ globaal-.

- AchtersE.anden in de persoonlijke ikkeling en

idenE.iteitsproblematiek .

- Zwakke familiebanden, fam eproblemen en problemen in he!

omgaan met relaties
- Onvermogen t.ot he.t kunnen voeren van een eigen huishouding,
j-nstabiliE.eit .ií de dagelijkse l-ewensverrichtingen en in de

persoonl i levens s feer

- Ver awingsproblemaE. iek
roblemen voorEvloeiend uit heE. syst.eem, zoal-s mil-ieu en

' subculEuur waar men deel van uitmaakt..

- ProblemaÈiek nbÈ. het omgaan meE de eigen religieus-
kozt ,F).t: c-/*-", /..,^Lc\ t+n aL /L"4.Ív\-lA c^^í14'/.U..---

)r-i .-. d .-L

7 /"-
t--<\, J^-rM ,- e-, -l c1 crl'L-,
* '.,.n .-e.z*7.rrt-,.dà uw. ('--.u-.

-7

t*4.A'" nJ-
c oA /z-^z *.t -
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culturel-e acht.ergrond, generat ieprob]emen

- Achterstanden in de persoonlij

scholing, maat.schappelijke vaard

kee ociafe vaardigheden,

eden

- HeE onEbreken van persoonl ke moÈivaE.ie

- Z ingevingsproblemaE. iek

- HeE. ontbreken van urzame s ignif icant.e contacten

- OnverwerkE.e de nt ie-ervari.ngen i vervreemding van de

bui t.enwereld n daar nog geldende waarden; wrok t.a.v.
justitie .

- Senlàariheidsproblemat iek

Mijn eigen ervaringen in het nazorgnrerk

Met va11en en opstaan zijn in de afgelopen jaren de

Exodusproj ecten v€rn de grond gekomen. Er is een breed

programma ontwikkeld op de gebieden van wonen, wèrken.

relaEies en zingewing. Hets prograÍuna heef! een duidelijke
begeleidingssÈructsuur, is ingebed in heE. veld van de

hulpverlening en biedt een concreeE perspecEief op het gebied

van wonen en werken. Annet Pronk heefts daar het één en ander

over verteld.
EE

Írec,rr -aJre r i ikF na-..-g Cene-eeE iÍ*reuè Ee gever"r.

Naar aanleiding van de ervaringen in Exodus Ílaak ik een aantal

opmerkingen.

1. Ngzgrg kan lukken op basis vErn een uiEgebalgieeerd

proslrarunEr. Bij de Exodusproj ecten besE.aat. 80? resultaaÈ.
--

L<-r-
,usEfEfep-"to"e"'
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2. Het is mogelijk gebleken hierwoor een zelfstsandig draaiende

kan richÈen, maar die in de orgianisaEie niet meer afhanJrel ij k

is van het justitiepastoraat.

3. Het is mogelijk gebleken voor dit werk een breed

maat.schappel ij k draagvl,ak in kerken en maatsschappelijke

organisat.ies tots stand tse brengen.

4. Door heÈ funccioneren vatr dits È)4)e nazorgproj ect onEsEaat.

ook zichÈ

--

n de nazorg. Er moet worden vastgesteld

daE de opvang zich grotendeels richE op de meef gemotsiveerden.

Dat heeft t.e maken mets de financië]e kwetsbaarheid wan de

projecten. Er bIj-jfE. een beperkEe begeleidingscapaciteit . Dit

betekents dats er grotse gatsen zijn meÈ betsrekking tsot minder

gemot.iveerden en mensen die meer zorg en aandacht nodig

hebben.

5. Door de ervaringen in de nazorgprojecten zie je ook a1s

door een vergrootglas hoe ex-gedeÈineerden hun weg in de

samenlewing moet.en vinden. Er blijken S."È" È.gÈen meÈ

betrekking tot de toegankel ij kheid van de samenleving. Zeker

direct na de det.entie. Het gaat dan om zaken als uitkeringen,

woningen, schulden, bureaucratie, enz . enz .

Tus senbalans

Tegen de acht.ergrond van het voorafgaande kom ik tots een

korte tussenbalans .

1. Voor effectieve nazorg kan het j ust.it.iepastsoraats een vit.al-e
--

bij drage leveren in heÈ l-eggen wan. een basis voor freE lewen.

gaten

organisaÈie op Èe zetten, waar heE j usEiEiepastoraats zich op



HeÈ justitiepastsoraat. richt. zich op zelfwerstsaan en

zelfontplooiing van mensen in het. licht. van hun eigen

levensverhaal en mets hets oog op hun persoonlijke levensweg.

DaÈ beÈekent dats justitsiepastsoraats eÍezenlijk gerichE is op heÈ

zelfstandig kunnen funct.ioneren. HeÈ gaa! erom mensen mets

zelf vert.rouvren en zelfstandig in het leven te 1atsen stsaan.

2. wj-) zulLen onze bij drage kunnen versterken door een goede

intercollegiale overdracht en een goede owerdrachÈ naar

nazorgproj ecE.en .

3. JusE iE iepastsores moetsen in diE. verband rreÈen hoe

nazorgproj ecEen functsioneren, wat. daar van mensen wordt

gevraagd , hoe de begeleidingsprogr aÍtrnars eruiE. zien.

Nog meer kan worden onÈwikkeld hoe de Gv een bijdrage kan

l-everen a1s voorbereiding op deze projeccen. Er liggen vele

mogelij kheden voor anE.icipatie .

4. Gegeven de aard wan de problematiek op heÈ persoonlijke

vlak en op hets maatsschappel ij ke w1ak, dienen jusÈiÈiepastsores

ce pleiten voor een samenhangend aanbod in het posts-

detentietsraject op de gebieden v.rn wonen, werken, relaties en
---

z ingeving .

De jusÈitiepastsor en de nazorgr

Àan heE. begin wan mijn werhaal heb ik al de begrenzJ-ngen

genoemd die er liggen voor de justitiepastsor als hets gaat om

invulling tse geven aan heE nazorgaspect van zijn Èaakste1ling.

IIet behoorÈ nieE tot de hoofdonderdefen van zijn taak.

Eet. gaaÈ er dus om een beÈrekkelijk beperkts deel opEimaal

inwull ing tse geven. OpÈimatiseren binnen begrenzingen.

tè



Ik noem een a€rnE.a1 aandachEspunt.en.

1,. alustitiepastores kunnen uit, hun werkervaring signateren en

maaEschappelijk aan de orde sEellen waar knelpunE.en liggen in
de maatsschappelijke reint.egratsie van ex-gedetsineerden. In de

discussie over de criminalitseiEspreventie kunnen zij vanuit
hun ervaringsveld een belangrij ke maatschappel ij ke bij drage

Ieveren.

2. JusEitiepastsores kunnen belangrijke stimulansen geven t.ot.

specifieke nazorlJp ro'i ecten. Hun i nbreng wordt hierbij a1s zeer

gekwalificeerd ervaren. Daarbij dient de just.iEiepastor erop

gericht tse zijn dats deze nazorgproj ect.en een ergen dragende

stsr.rcE.uur ontwikkelen. Je moeE het nieE. van jezelf afhankelijk
maken. ,Je moet. er draagwlak voor zoeken. In diE verband kan de

onderst.euning door de ISNA een belangrij ke rol vervullen.
3. HeE j ust,itiepastoraat heeft. een eigen achEerban waarop een

appè1 gedaan kan worden en die o"ilffi.u"r.
-- ---
JusE.it,iepastoraat mot.iveerE. kerken om in indiwidueel

'-
pasÈoraaE, diakonaat en gemeent.ezijn in nazorgpasÈoraat. op het.

i usciciepast.oraaÈ aan Ee sluit.en.
-?.-.-.--.::-

4. ook a1s de situaE.ie opt.imaal zou zijn, blijfE er t.och naar

verwachE.ing voor een aanEal mensen een behoefEe om de

pastoraLe conÈacten van tijdens de deÈent,ie na de detenÈie

voort. t.e zet.t.en. De verErouwensrelat.ie is niet of nog niet.

owerdraagbaar, omdat. die relatie grotsendeels op de persoon van

de paslor is opgebouwd. Hier ziE.ten we mets eer heel moeilijk
dilemna. Je weet dats je nieE eindeloos diE soorE. contacEen

kunE voortzeEEen, en je weeE tegelijk dat aIs je er zelf nieE

insÈapÈ, er niets meer van de grond komt.. DiE soort contsacten

zal met heE just.iEiepast.oraaE verbonden blijven.
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En er zal- ruimtse voor moet,en zijn bij de Eaakinvulling. Hoe

groter echter de sÈructurele opvangmogel ij kheid rondom de

justiEiepasEor is, hoe meer deze E.aak binnen redelijke SJrenzen

kan blijven.
Graag rril ik in dits verband nog ieÈs zeggen over de

Exoduskerkdiensten. Deze kerkdiensten zijn opgezets om een

onEmoetingsplek te zijn voor de mensen die meE, Exodus

verbonden zijn en voor ex-gedet.ineerden. De diensÈen worden

geleid door justiE.iepastsores en ook vrijwilJ.igers uiE heE

j ust.itiepascoraat. zijn daar aanwezig. De diensten Írorden

opgezeE vanuiE een gewone wijkgemeente.

Àchtergrond daarbij is om enerzijds tse voldoen aan de behoefte
6'>?1ara persoonlijk contact en kerkzijn na de detentie voorE te

zetsÈen en anderzijds deze onEmoeting in tse bedden in de

bestaande kerkgemeenÈe.

Veel ex-gedet.ineerden en hun familieleden nemen aan deze

dienstsen deel . HeE is duidelijk op grond van de relatie met de

pastor. Het blijfE moeizaam om vanuiÈ de gemeenEe een warm en

betrokken antwoord op deze diensten te geven. Daar za1 aan

getrerkt moeÈen worden, en daar ontbreekt het de

j ustitiepastores weer aan tijd.
Ik denk dats ook hier een Eaak kan liggen voor de IsNÀ om de

kerkelij ke bet.rokkenheid Èe st.imrleren.

Nazorgrgroj ecten wanuit justitiepastoraat en kerken

In de afgelopen jaren zijn vanuits heE j ustsiEiepastoraat en

kerken op vele plaat.sen in heÈ land projecÈen van nazorg van

de grond gekomen. IÍr meer of mindere maEë zijn
j ustit iepasÈores daarbij betrokken.
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Ook die betrokkenheid kenE. zijn grens. Terwijl er we1 een veld

ligt voor geestel ijke verzorging.

deEencie, en een "l1o= =i!""t.ie dan men van vroeger kende.

In die siEuat.ie spelen zaken als
/

eisen die aan je worden

gestseld, het kunnen volhouden, nieuwe ervaringen en relaE.ies

meÈ mensen die dichtbij komen, spanning Èussen wil1en doorgaan

vanuit. mijn ervaring mets de opbouw van de Exodusproj ectsen rril
ik daar iets ower vert.e11en.

Deelname aan een nazorgproj ect betsekenE voor mensen vaak ëen

volsÈrekE nieuwe sitsuaE,ie. Een andere situatie dan Eijdens de----------€

", er de b.ri ""r *iII. r, o.-g:-r".hinirrg"rr. Gít d.r.
situatie kan ook weer diepere levengvragen oproepen.

Bijvoorbeeld het niet. herstellen van relaties waar je op had

gehoopÈ, de confront.at.ie mets de bodemloosheid van je eigen

bestaan. tls diE. nu heÈ leven in vrijheid?'
Het omgaan mets deze diepere levensvragen blijkt. ook in deze

proj ect.en een e igen_JpE e qs ie Ee zijn. vaak is heE bestaande

personeel nieE geschoold of nieE in stsaaE mets deze diepere
----':+ 

----r
dingen om te gaan. En dats nog los van heÈ punE dats er ook in
een woonproj ect weer dingen zijn die ,o ,S:ry!!ik zijn,
dat je ze nieÈ mets een begeleider als verlegenwoorqigar van de

ins elling kunts delen.

Met andere woorden: bij de verdere ontwikkeling van d.e

nazorgprojectsen zal ook daar de vraag naar geestselijke

werzorging sEeeds manifesEer rotu.il-f,ffi*n.



/q

Integratie van nazorgE)asÈoraaÈ in de gemeenÈe

Om de begrenzingen van de j ustiEiepasEores op t.e lossen is een

gesE.ruclureerde inzeÈ vanuit de kerken noodzakelijk. De kerken

hebben in diE verband veel Ee bieden: geschoolde pasEores,

gemoE.iveerde vrijwillj-gers, en vormen van gemeenschap.

Een belangrijke slag zal zj-jrr om deze potenEies van de kerken

te verbinden met heÈ versE.erken van heÈ levensperspectsief van

gedetineerden en ex-gedetsineerden.
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Mr F.Th.Boerwinkel

Feits Boerwinkel

Bijlage

6813 HN Arnhem, 25 april 19E7
Breitnerstraat 13

De Weleerwaarde Heer
Ds J.D.W. Eerbeek
Tomatenstraat 120
2564 CW DEN HAAG

,/,

Beste Jan,

Graag bevestig ik hierdoor ons telefoongesprek waarin je je
bereid verklaarde een inleiding te houden vooÍ onze
thema/contactdag van het SOJP op donderdag, 5ju4i1997.
Ter informatie voeg ik hierbij de uitnodigingsbrief aan de
justitiepredikanten

Mag ik je wagen de inleiding beperkt te houden tot ca-
35 a 4O minuten ? Wij kwamen overeen dat je het zult hebben
over de taak van de justitiepastor bij het nazorgwerk aan
gedetineerden Misschien is het verstandig tijdig tevoÍen
contact op te nemen met jouw collega Wilzing om
inleidingen optimaal op elkaar af te stemmen

Voor je bereidheid een actief aandeel in deze dag te verlenen
zeg ik ie van harte dank

Mochten er nog vragen zijn, xarzel niet mij te bellen of zo
nodig te faxen (tel werk: (D6 3592483, thuis 026 4r',54315,
fax U)6 351W27).

Met hartelijke groet,



SÀXE.I{NERXTNGSORGÀÀ}I
VOOR H8T ;ruSTITIEPÀSTORÀÀT

ÀDRESLIJST LEDEN SOJP

mw I{, van Àrnersf oort
nl{r drs Ir{. G . Bergkotte

drs J. Boersma

nr F. Th. Boerwinkel
( voor z i tter )drs C. Davids

mlv drs J. À. Ingwersen

L.J. van Uarle

nr À. C. Monster

dr P. oskanrp

Àmelterhout 156, 9403 EK Assen
0592 - 3L2?37
Het Schieven La, ?232 cH Warnsveld0575 - 52793L
Zijlweg 29 rood, 2013 DB Haarlem023.- 53199L7, bgg Ot17 - 462L3iBreitnerstraat 13, 6813 HN Àrnhem026 - 4454315, buro OZA - 3agtp 3t7 z?8 3
9:,yan Nijenrodestraat 110 , '
3 6 21 ctit Breukelen
9146 - 262692, buro 0346 - 26oeooRÍouwLaan 42, 3L3L NL Vlaardingen
010 - 4352130, buro o1o _ {É43585 z7?o /2oStoppelland BL, 764L KN Wierden
0546 - 5?A230
Herengracht tza, 2312 LD Leiden
O7L - 5t27!97, buro O23 - 5L26LZ6
Llr I ebergsestra atweg 5Oa ,3941 ZX Doorn
0343 - s18075
Middelneet 69, 4464 ÀZ Goes
o 1r3 - 2tL543
til: yl" Bteijenbursstraar 30,
3 311 LB Dordrecht
078 - 6315883
Bl okbrekerstraat 30,
6325 CT Berg en Terblijt
043 - 6040307
Hobbemalaan 48,
3723 E'I Bilthoven
A3O - 2282681, buro O3O - 22A9569Torenlaan 1, 6866 BS Heelsum
o3L7 - 31705 3

(cKN )

(NHK )

(NHx)

(NHK)

(NHx)

(GKN)

(GI«)

(GKN)

(NHK)

nr T. R. Seinstra
drs A. S. J. Srni Ide

J. À. de Vries
(secretarj.s )

drs J. Spoelstra (GKN)

mr À. Tchernof f ( NHI( )

(ELK)

(GKN)

(GKN)

adviserende Leden:

9I-u.e:_!lgn, hoofdpredikant, postbus 30L32, 25OO GC Den Haaqo7o - 3702636; secretariaat c. coenaer óií: :-1ioàéeí-" ""v

9:_!. Kuyk, S-org"u" 
"9gT_!gt 

pastoraat, postbus 203,3830 ÀE Leusden 033 - 4960310 of 0343 _ 523265 (OrieÉergen)
ds-S. oenema, plv. hoofdprealikant, Nobellaan 403,9406 Àtí Àssen 0592 - 343378.

oktober 1996
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SAMENWERKINGSORGAAN VOOR HET JUSTITIEPASTORAAT

Aan de Justitiepredikanten.

Beste mensen,

Met veel genoegen nodigt het samenwerkingsorgiurn voor het JustitiepastoÍaat jullie uit voor de -al

weer- achtste thema/contactdag.

Dr:ze d;rg van bezinning en ontmoeting zal plaatsvinden- op donderdag' 5 juni- 1997 in het

ni*"t"rr-".nt-. van ae Gereformeeràe Ker'ken in Nederiand' Burg' De Beaufortweg 18 te

l,eusden.

Hetthemavandezedagisditmaal''Nazorgvoorgedetineerd"',-.|1".nd"j.,Íiti"p"'tÏon
zotg ???"

lnNederlandwordtveelgedaanaannazorgYoorgedetircerdennahunontslaguitdetentie.
Èxodus, Passérel en vele aldere nazorghuÈen en projeuen zijn in de loop der juen o*oT 

,

Er is een heuse ,Rondetatèlconferentie" geweest waarin essentiële vragen over opzet' cntena en

vele alriere punten varl discussie met U.là*ing rol de nazorg van gedetineerden aan de orde zijn

geweest.
Ér is nu ook een overkoepelende stichting, de Interkerkelijke Stichting tot bevordering van nàzorg

À ex-gedetineerden (tSNi). Een nieuwsbrief van april 1996 zend ik ter informatie mee.

De vraag rijst:
- HSg.llS-l rglyeld" er bij ?

- Wie doet wat ?

- De justitiepasror voorbereidend of uiwoerend ? Of de plaaselijke wijkpredikant ?

- Vindt hier en ltwlsseling en zo ja, wax liggen grenzen ?

- wÀt doet dé wijwilliger ? en

- -niet onbelangrijk- bestaat gevaar voor 'overbejegening ", het liefdevol inkapselen van de ex-

gedetineerde d1e toch primair op eigeu beuen moeten leren staan ?

De voorbereidingscommissie voor deze dag, bestaande uit Feits Boerwinkel en Nol Monster' biedt

u een dagprogramma aan waaÍ deze wagen aan de orde kunnen komen'

In de ochtenduren zullen inleidingen Jorden gehouden waarin het thema informatief en wellicht

ook provocatief van diverse zijden wordt belicht'

i, à" .iaa"gur"n zal een vrijwilliger over zijn6aar ervarinqe_n vertellen, waarna een plenair debat

,"r pr""trir?"n ondeÍ de bezielenàe leiding van onze eigen Marcel van Dam' Paul Oskamp'

We besluiten de dag volgens zinvolle en goede gewoonte met een vesper'

Secretariaat: J.A. de Vries
Torenlaan i
6866 BS HEEI.SUM


