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J.D.W. EERBEEK BENOEMD TOT HOOFDPREDIKANT BIJ
DIENST JUSTITIELE IIÍRICHTINGEN

Door de Ministcr van Justitie is de hecr drs. J.D.lY. Eerbcek
m.i.v. 1 meart 1998 bmoemd tot Eoofdpredikant bij Dienst
Justitiële Inrichtingen. Eij zel daarmce dr. M.B. BIom opvolgen
die in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
Iceftijd afscheid neemt. Dn. Eerteek is sinds 1979 als prrdikant
wer*zeam gewecst in de Jeugdgevangenis Nieuw Yosseveld te
Vught, het huis ven Bcwaring te 's-EeÉogenbosch en het
Penitentieir Compler Scheveningen.

Hij verwierf landelijke bekendheid door zijn inzet voor de nazorg van
ex-gedetineerden . Zo was het medeoprichter en voorzitter van de
Stichting Exodus te Den Haag is hij op dit moment voorzitter van
dezelftle stichting.

Naast zijn werk als gevangenispredikant vervulde hij verschillende
maatschappelijke en politieke functies. Zo was hij varr 1992 tot 1994
voor het CDA lid van de Gemeenteraad van Den Haag een
lidmaatschap dat per maart 1997 een vervolg keeg.

Voor wagen of commentaor met betrel*ing Íot de inloud van deze
pagina's hnt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie,
telefmn: (070) - 370650,
emarl: voorlichtin o.miniust-nl-

fu: (070) - 3707s94

t rl§ ge\PÍzigd: 19-03-f 998
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Haags raadslid

Jan Eerbeek

hoofdpredikant

van Justitie
Den Haag - Het Haagse
CDA-gemeenteraatlslid
Jan Eerbeek is benoemd
tot 'Hoofdpredikant bij de
Inrichtiagen van Justitie'.
Eerbeek gaat per l januari
leiding geven aan alle pre
rIiÈant€n in de Nederland-
se (eugd)gevangenissen,
tbs-kliniekeu en huizen
van bewaring.
De Haagse doninee werkt
sinds 1979 als predikant in
de gevangenis van Scheve-
niagen.
Ook is Jan Eerbeek oprich-
ter van de bekende stich-
tÈrg Exodus voor ex-gede-
tineerden.
In zijn nieuwe baan wil
Eerbeek aaudacht wagen
voor de relatie tussen pas-
toraal werk in gevangenis-
sen en in kerken. ,,Het is
belangrijk dat kerken we-
ten wat er onder gevaage-
nen leeft. Zodat deze men-
sen na hun wijlating bij de
kerk steun lcijgen in hun
terugkeer naar de maat-
schappij".

Nietkerkiesbaar
De zwaarte van de functie
bI Justitie noopt Eerbeek
ertoe zich bii de gemeent€'
raadsverkieziagen vol-
gend jaar niet herkiesbaar
te stelle!.
Ook geeft hij zijn voorzit-
terschap bij de in Den
Haag gevestigde Stichting
Erodus op.
,,Ik zit nog g€en jsar in de
gemeenteraad en maali
mijn periode tot de verkie-
zingen wel af. Daarna
moet ik het raadswerk
jammer geooeg wegens
tijdgebrek staken".
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1 6 s€ptembeÍ de nieuwe burgemees-

teí van de Zuu-tlolhnds€ gemeente

Reeuwijk. Bauuer (D66), sinds 1990

wethouder vàn Zeist, volgt Y. Ver-

íoeÈBau€Í op, die 1 Íóruari van

dit iaar na een lang shpende afÍaire

uh Reeuwiik veÍtrok.

Paíoor .}oà stàm (62) uit Amster-

dam is benoemd tot dekefl van de

hoofdstad; hii volgt JaaP Suidge6t
oo di€ in 1995 m€t Pensioen ging.

Een dekm houdt toezkht oP de r.-k.

paÍochi€6 in zijn ressoÍt (dekenaao

ln Amsterdam zÍn dat er 34.

De gereÍormeerde PÍedikant ,.D.w'
Eerbeek (49). gevang€oispredikant

en CDA-íaadslil te Den Haag, is be
no€md tot hooÍdpÍedikant bii de

diení juÍitËh inrkhtrngen; hii 'rol9t
de henormde domin€e dÍ. M.B'

Elom op die met Pensio€n gaat'

Het AgÍarisch Dagblad heeft een

nieuwe hoofdredadeur, Eert W6-
tenbrink (38). Hii volgt met onmid-

dellijke ingang Jeen Akkerman oP,

die eeÍdeÍ vertrok naaÍ het zuivekon'

cem Campina Melkunie. westenbrink

is reeds enige iaÍen verbonden aan

het Agrarisch Dagblad.

W. Breebaan woÍdt P€r 1 decembeí

voozitter van het College van 8e'

stuur van de Haagse Hoge§chool. Hij

volgt c. Boerman oP dle met Pensi-

oen is qeqaan. BÍeebaart is 5o(oloo9

en was van 1991 tot '1996 voorzitter

van de centrale diÍectie van Haag-

land, €en instituut voor middelbaar

beroepsondeÍwrs in Den Haag
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