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Ds. J. Eerbeek is benoemd tot hooídpredikant van de

Di.rst Jusritiële InÍichtingen. Dat berekeot dat hij de

leiding van de protestaotse geestelijke verzorging bin-

oen de iustitiële iorichtingen heefr gekregeo. Ds.

Eerbeek beeft ruim l8 jaar ewaring als geesrelijk ver-

zorger io de Scheveniogse gevangenis. Over het con-

ract met de gevangene zegr hij in een interview met

de Justitrekrant: 
-ln de errcte plaats moet je wnrou-

wen opbouwen bij de gedetiaeerden. In de rweede

plaats moet je goed kunnen luisteren, naar wat ze alle-

maa! hebben meegemaakt, hoe ze ontspoord zijn

geraakt, waar ze ook in eigeo ogen hebben gefaald.

Vervolgens hebben we dan als geestelijk verzorgers

veel in handeo aan bijbelverhalen en menseoverhalen,

verhalen waaraao mensen houvast kunnen hebben, '

Teleurstelliogen heeft ook hij ervaren: Ja, ik ben

soms ook teleurgesteld als iemand voor de zoveelste

keer terugkomt in het huis van bewadng. Maar vmr
mij is de dicpcte betekenis van het Evangelie dat in

alle wanhoop God er is die ons nooit laat valleo." De

rol van de vele vrijwilligers wordt dmr ds. Eerbeek

positiefbeoordeeld: "Zij vormen de brug russeo bio-

oen eo buiten-"
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Nc&tda;d *cl zegca in zijo tieauc ucrl te.

Eindeliik thuis

sle broer zal bet allemaal een zorg u'ezen.

Maar dan gaat bet rcrbaal totaal op zijn kop

De jongsre zoon komt van een koude kermis thuis.

Totaal berooid. Eeo illusie armer, eeo ervaring rijker.

De oudste broer krijgt er een zorg bij. War er nu

gebeun komt wel erg dichtbij. Eo de vaderl De vader

is niet dood. Integendeel! De vader leeft. En'zijn
iogewanden' om het bijtrels te zeggen, 'mmmeleo van

barmhanigheid'. §íelkom thuis miio zoon. Eindelijk,

latea we feest vieren. Het deleo io de vrcugde valt de

oudste zooe nraar.

In deze Nieuwsbriefletst u van gev.angenen die weer

thuis zijn. Reken maar dat het feest is. Nog steeds.

Vrije lucht. Gewangenschap is gescheiden zijn, is iso-

lement, is de wanhoop nóij zijn, is verloren zijn, is

afgeschreven zijo. Veel oudere zonen zal dit een zorg

zijn. Eigeo schuld . . .

In 'Eindeliik thuis schildert de auteur HenÍi Nouweo

met woorden wat Rembrandt deed mer het penseel: de

alomvattende barmhartigheid van de Vader Eeo vader-

hand en een rooederhaod om de schouders van de ver-

loren zoon. Hoe staat het met ons', zo vraagt Nouwen.

'Willen we wel genade onwangen, maar niet uitdeleol

Blijven we slechts zoneo, of zijn we vader eo moeder

voor de gekwetsre en de zwakke?' Ook de groeten van

tante Nel', las ik in een brieívan een vrijwilliger aan

een gevangene die weer was opgepakt. Dat is het: we

lareo je nier los, oo Chrisrus vil- Doet u meei
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Hel xerbaal tan dt ueioren
zoon is oterbeàend, De jorg-
ste zoon eisl zijn edenis op

en gaa, erop u;r, Het leaer
tegemoet. Zijn aader u'erst
bij daarmee dood. Zijn oad-


