
De lnterkerkelijke Commissie voor de Geestelijke Vezorging in de lnrichtingen van Justitie, de
plaatsvervangend hooÍdpredikant bij de Dienst Justitièle lnrichtingen en de Kerkenraad voorAlgemene
Zaken van de Gèrefoímèerde Kerk van Den Haag nodigen u hieöij uit voor een kerkdienst op

zondag 7.iuni 1998 om 15.00 uur
in de Valkenboskerk, Loosduinsekade 359 te 's-Gravenhage.

ln deze dienst zal drs, J.D.W. EeÍboek worden bevestigd tot hooÍdpredikant bi, de Dienst Justitiöle
lnrichtingen door dr. M.B. Blom, oud-hoofdpredikant bii de Dienst Justitiële lnrichtingen en
ds. C.G. Groot-Korstanie, prèdikant in de Penitentiàire lnrichting Over-Amstèl te Amsterdam.

Na de dienst is èr gelegenheid tot ontmoeting in d6 bÍzalen van de kerk.

Wi.i stellen het op priis wanne€r u ons van uw komst op de hoogte brengrt door middel van dè
bijgaande antwoordkaart.

Namens de lnterkerkeliike
Commissie voor de
Geestelijke Verzorging in de
lnrichtingen van Justitie,
prof. dr. W. LemstÍa, voorzitter

De plaatsvervangend
hooÍdpredikant bii ds
Dionst Justitiële lnrichtingen,
ds. S. Oenema

Namens de Kerkenraad voor
Algëmene Zaken van de
GereíoÍmeerde Kerk van Den Haag,
J. Fennema-Slager, voorzitter
J. Veltman, scriba
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ANTWOORDKAART

Naam/namen:

Adres:

Organisatie:

zallzulJen met personen

aanwezig zijn in de bevestigingsdienst van dís. J.D.W. Eerbeek,
op zondag 7 juni 1998 om 15.OO uur in de Valkenboskerk
te's-Gravenhage.

Gaarne deze kaart opsturen oÍ bericht faxen naar:
Dienst Justitiële lnrichtingen, Bureau Hoofdpredikant, Postbus 30132,
2500 GC 's-Gravenhage.
Faxnummer: 07O-37O2929
TeleÍoonnr. O7O-37O2663



íÍankeren

Dienst Justitiële lnrichtingen

Bureau HooÍdpredikant

Postbus 30132

25OO GC DEN HAAG



ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE VALKENBOSKERK
LOOSDUINSEKADE 359. HOEK ZUIDERPARI(LAAN

Openbaar vervoer

N.B. ln veÍband met opbrekingen in de binnenstad moet u rekening houden
met een iets langere rcistiid.

Vanaf het Centrcal Station:
Met tÍam 3 (richting Loosduinen) oÍ tram 6 (richting Oe UithoÍ) tot halte Grote
Kerk. Daar overstappen op tram 2 (richting Kraayenstein). Bij de halte Valken-
boslaan stapt u voor de kerk uit.

Vanaf het Hollands Spoor:
Met tram 12 (Íichting Duindorp), halte Regentesselaan/Loosduinsekade. Dit is
ongeveer 7 minuten lopen
of met tram 11 (richting Scheveningen-Haven), halte Monstersestraat. DaaÍ
overstappen op tram 2 (richting Kraayenstein), halte Valkenboslaan. Bii de
halte Valkenboslaan stapt u voor de kerk uit.



Per auto

Komend vanuit de richtingen Amsterdam, Utrccht en Rotterdam:
Steeds de borden volgen richting Ruswijk/Den Haag-Zuid.
Bij de keuze Rijswijk/Den Haag-Zuid/Hoek van Holland of Ri,swijk/Delft:
!§g rechtdoor richting Den Haag-Zuid, maar de afslag Biiswijk/Delft (aÍrit 1 1)
nemen. Bij T-splitsing met stoplichtsn rechtsaÍ richting Rijswijk. Langs de
diverse stoplichten steeds rechtdooÍ gaan richting Riiswiik/Centrum (winkel-
centrum De Boogaard rechts laten liggen) en later richting Den Haag. Gen.
Spoorlaan rechtdoor oversteken. U riidt nu op de Prinses Beatrixlaan. Van
VÍedenburchweg Íechtdoor oversteken. Bij rotonde Íechtdoor richting Cen-
trum, de Moerweg opriiden. Bij de volgende stoplichten rechtdoor de Melis
Stokelaan oversteken. Links van u ligt het Zuiderpark. Bij de volgende stop-
lichten E!gl! rechtsaÍ gaan richting Centrum, maar links aanhouden om het
Zuidergark heen. U houdt het ZuideÍpark aan uw linker hand. Gevaarlijk
kruispunt! Bij de volgende stoplichten rechtsaÍ de brug over, even linksom het
verkeerspleintje en direct Íechts de Zuiderparklaan op. De Valkenboskerk is bij
de 2e stoplichten rechts op de hoek met de Loosduinsekade.

N.B. Er is in de diÍecte omgeving van de kerk niet veel parkeeÍruimte.
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op zondag 7 juni 1998 om 15.0O uur

in de Valkenboskerk te 's-Gravenhage

ln deze dienst zal drs. J.D.W. Eerbeek worden bevesrigd tot hoofdpredikant bii de

Dienst Justitiële lnrichtingen.

VoorgangeÍs: dr. M.B. Blom, oud-hoofdpredikant bii de Dienst Justiriële lnÍichtingen

ds. C.G. Groot-Korstanie, predikant in de Penitentiaire lnrichtingen
Over-Amstel te AmsteÍdam

drs. J.D.W. Eerbeek, hoofdpredikant bij de Dienst Justitiële lnrichtingen

Organist: ds. Th.M. Middelkoop, predikant in de Penitentiaire lnrichting De Geniepoort te
Alphen a/d Riin

Muzikale bijdrage: ds. A.J. NooÍdhoek, predikant in het Dr. F.S' Meiiers lnstituut te Utrecht

Ouderling van dienst: Mevrouw E. Bronsema

Kosteres: Mevrouw W.T. Bouma

Het aansteken van de Paaskaars: Teun Kwekkeboom

De zeefdruk die op het voorblad van de lituÍgie i§ aÍgebeeld is gemaakt door ds. F. Hemrica.
predikant in de Penitentiaire lnrichting Noordsingel te Rotterdam.

Liturgie voor de kerkdienst



I

WooÍd van welkom

Zingen: Zomaar een dak boven wat hooÍden (staande)

l. Zo-ma.Í can d* bo - ydr sat hoÍ-(bn

(kur dic n.r stil - G

Mu - lEo van huid, r.t - nÉn lls 0 - gen

spcu - Í.Íd É, hoop cn - fÉ - rrd.

Huis dd ccí lc - vend li - ch.aÍn sffdl

rij cÍ lÍl| - rcír 8Àao

2. Woorden van ver, vallende steÍren, 3
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend wooÍd.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wii elkaar gegeven ziin.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en veÍgeten nieuw geheim.
Breken en delen, ziin wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Votum en gÍoet (staande)

Hèt aansteken van de Paaskaars

Gedicht: SpÍeuk bij het weÍk, lda Gerhardt

Gebed: Zingen: Ga mee met ons

l. Ct ÍrEe íllt oíLs. rrlk lich-rcnd vmr ms uil

naeÍ till .n tlnd. doo.

L..f op in ÍrÉns dic lG - van mcl.

ën dÈ è lc-kdnit haafr die k ft YooÍ_ged

2. Ga mee met ons, verberg U niet alti.id,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dal U nog leeft, nog steeds om mensen geeÍt
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

U odl .,-gc - duil.

:-



3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Schrifdezing: Johannes 4 : 1-26

Voor de kinderen

Zingen: U kennen, uit en tot U leven, gezang 75:4, 5 en 6

U far-E, uir cD u U L-E,

V.r+o.íc- E dÈ tii c,iig

D-Ln! ds 't aan - ,iiD i. ta - F - vrr,

d. aar-& aa da&d-ra riÉ-

o Cbdr-tus, dic voot or bc - till

(a cin-& ziir, d.r *c- rdd ziD!

5. Gi.i zijt het wateÍ ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
ziin ons ter lafenis gegeven.
zijn doorgebroken in de tÍd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

6. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
GÍ zÍt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Preek ds. C.G. GÍoot-KoÍstanje

Muzikale bijdrage

Preek dr. M.8. Blom

Zingen: Gij hebt, o Vader van het leven, gezang ulgo : 1 ,2,3 en 4

r Giih.bgo Vr-dc rto h.r h-Y.!.

dè ar-& .aa &@a 8a-8. - Y!í,

h.rh4 d. ,.. is ziÈ <rucio-

Giib.bth.atra àé qroold d..! to - @

@ u$-!r! rtrt-liÈ-bcid a dro-m

tc-tui - ga val ue Grcat rc zii!.



2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wiizen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heeÍsen oveÍ het bestaan.

4. Door een geheimenis omsloten,
dooÍ alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw wooÍd geeft aan zÍn Íalen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelÍke zin.

lnleidende wooÍden bij de bevesriging

Gebed

Bevestiging

Zingen: Wij leven van de wind, gezang 249 : I en 3

3. Hij oveÍmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt deÍ aaÍde donkÍe schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om d'allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hÍ onverhoeds de dood.

(staande)

r vii k - Ytaru óG ?i!d

dÈ .e-r!h un ó!a b - F

.l h.d h.t hril e.r-ruh

wrr tlfuia ziiD sc - ho - f.!,

dic do6&i!ft i! h.t hct,

& glrno.-!.. boq

cn uittrrait iÀ ca! Ii.d

oÈltii8t God tra l,of.

3. Wii teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voon,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Dankzegging en voorbeden (staande)

Het omhangen van de stola

Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: OOK MET U ZIJ DE HEER

PÍeek dÍs. J.D.W. EeÍbeek



Zingen: De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, gezang 247 : 1,2 en 3

t Dc Gca!tr d.s H.Íta ba.ft

c.a allr bc-.Sh rÈo..fr,

iÀ d *tr lrcit ca L.ft

,ii!.-daolirÍa-zr.il

Dc CÉYrocodbeidt

*ictod ziiaco vacad

h.ÍbqlrtrÍ ir v!Í!i,ld

dcdd

2. W\ ziin in Hem gedoopt
Hii zalft ons met zijn vuur.
Hii is een bron van hoop
in alle doÍst en duur.
Wie weet vanwaaÍ Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hi.l opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaaí.

3. De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gi.i begonnen ziit.

Dankgebed, voorbeden en Onze VadeÍ
De gebeden worden besloten met het oecumenisch Onze Vader (gezamenliik)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
GeeÍ ons heden ons dageliiks brood
en verqeeÍ ons onze schulden,
zoals ook wii onze schuldenaars veÍgeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
want van U is het KoninkÍiik
en de kracht en de heerliikheid
in eeuwigheid.
Amen.

lnzameling deÍ gaven
De collecte is bestemd voor de lnterkerkelirke Stichting tot bevordering van Nazorg aan

ex-gedetineerden (ISNA).
De ISNA is een landelijke stichting die door de kerken in Nederland wordt gesteund.
ln samenwerking met het iustitiepastoÍaat betrekt de ISNA de kerken bij de nazorg aan
ex-gedetineerden.
De ISNA Íunctioneert onder meeÍ als centraal inÍormatiepunt voor de kerken en keÍkeliike instan-
ties, verzoÍgt voorlichting in het hele land en is bezig met het opzetten van een nazorgnetwerk
van vÍiiwilligeÍs voor individuele steun aan ex-gedetineerden.

6l|lí éao rar it



Zingen: De steppe zal bloeien

D.llcÈF zd bloci - .n.

D..t.p-p! zrl h - ch ÉD iui - ch.tl. 

-

D. Íol -..n di. tL.n v.r.Í dc à-tm d.r

r.hcÈpin& su.n volw.- t!Í, m.., didt,-

d. rot -scn $rn o Ën. 

-Hrt r&lcr zal rllo - m.í1,

hct *r-t r rd fin-t.-Lo, tiar - ho,

doF.tiSln ko - m.n .n dÍin - k.n, 

-

d. tl.p-p. zi drin - l.n.

D. rtcpp. z.l bloci - cÍl

D. ttcpp. zrl L-ch.rcrjui - ch.n.-

2. De ballingen keÍen.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en vooígoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en iuichen.
Die zaaiden in tÍanen,
die keren met lachen en juichen.

Zegen (staande)
Gemeente antwoordt met díie maal gezongen Amen

ToespÍaken

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: lk open
hemel en aaÍde en aÍgrond
en wi.i zullen horen.
En wii zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Ontmoeting met koftie en limonade





We zijn hier vanmiddag met heel veel metrsen bij elkaar voor de

bijzondere kerkdienst, waarin ds. Jan Eerbeek bevestigd zal worden tot
hoofdpredikant bij de Dienst Justitiè'le Inrichtingen'
Ik heb de eer om U allemaal heel hartelijk welkom te heten, namens de

Samen-op-Weg-Kerkenraad van de Valkenboskerk waar U te gast bent,

en naÍnens de Centrale Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Den

Haag, die U mede heeft uitgenodigd.
De meesten van U hebben allemaal persoonlijk een band met ds. Eerbeek

ofvertegenwoordigen instanties en groeperingen waar hij op enigerlei

wijze mee verbonden is geweest of nog is. Vooral natuurlijk hebben velen

te maken met zijn huidige firnctie van hooftlpredikant bijde protestantse

geestelijke verzorging.

We hebben even overwogen om die vele namen en instanties te noemen,

vanwege de waardering die we hebben voor Uw komst naar hier.

Uiteindelijk hebben we toch maar gekozen voor een korter woord van

welkom.

Door toch een pÍlar namen te noemen wil ik tegelijk een paar brede

maatschappelijke velden aangeveo die hier vertegenwoordigd zijn-

Graag heet ik U burgemeester Deetman, saÍnen met Uw echtgenote

hartelijk welkom en ook U meneer en melrouw Havermans'

Van kerkelijke zijde is aanwezigmevrouw Sick-Vernhout, namens het

moderamen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde

Kerk en de heer Groenenberg, praeses van de Particuliere Synode van

Zuid-Holland-West.

Woord van welkom door melrouw Bronsema, ouderling van dienst

Ook het Ministerie van Justitie is ruim vertegenwoordigd vanuit vele

hoeken van het land.
Hartelijk welkom aan U meneer Meurs, Plaatsvervangend

Directeur-Generaal Preventie Jeugd en Sanctiebeleid en aan de heer

Vermeulen, waarnemend hoofd Directie Landelijke Diensten, met zijn

echtgenote.

De tnterkerkelijke Commissie voor de Geestelijke Verzorging in de

Inrichtingen van Justitie wordt wel eens de kerkenraad'van de

hoofdpredikant genoemd. De voorzitter meneer Lemsta heeft U ook

mede uitgenodigd en hij is samen met zijn echtgenote in ons midden.



Ik hoop van harte dat U allen zich evenzeer welkom weet, ook degenen

die hier zoÍÍtaaÍ,wel of niet als kerklid, zijn binnengewandeld om iets aan

deze kerkdienst te beleven.

Nog één uitzondering:
Natuurlijk zijn de vrouw van Jan, Irene Swankhuisen, en haar ouders de

heer en mewouw Swankhuisen bijzonder welkom. Extra blij zijn we dat

de moeder van Jan, melrouw Eerbeek, deze kerkdienst kan meemaken.

Daarmee besluit ik dit woord van welkom.
Direct na de dienst zullen er nog een pÍnr sprekers het woord voeren'

Maar over dat gedeelte voert ds. Oenema de regie.

Ik nodig lJ g,;aorguit tot het zingen van het eerste lied: Zomaar een dak

boven wat hoofden.
We zullen dat staande zingen.



,.t

Inleidende woorden bij de bevestiging

Cokkie:
Gemeente var Christus,
Johannes Daniel Wilhelm Eerbeek, op 20 december 1987 bevestigd in de
Valkenboskerk te's-Gravenhage als dienaar des Woords met als
bijzondere opdracht het justitiepastoraat in het Penitentiair Complex
Scheveningen, staat Du gereed om temidden van de gemeente van de
Gereformeerde Kerk van Den Haag bevestigd te worden tot een nieuwe
opdracht.
Sedert I maart j.l. is hij werkzaam als hoofdpredikant bij de Denst
Justitiele Inrichtingen.
Hij is in deze functie benoe'md door de Minister van Justitie op voordracht
r.ao de Interkerkelijke Commissie voor de Geestelijke Verzorging in de
Inrichtingen van Justitie.
De kerkenraad heeft ingestemd met de bevestiging tot deze nieuwe
opdracht. Daartegen zijn geen bezwaren ingebracht. Zamaghtj den ook
to'i deze opdracht verbonden blijven aan deze gemeente.
Als teken van acceptatie en u-il tot samenwerking bij de uitoefening van
zijn frmctie, verzoek ik hier om ons heen te komen staan en wilt u uw
liturgieen ook meenemen: de heer Lemstr4 voorzitter van de
InterkerkelijkeC-oqmissie voor de Geestelijke Verzorging in de
Inrichtingen van Jusutie, mevrouw Bronsem4 cle oud-hoofdpredikanten
Brusewitz en Gijsbers, de oud-justitiepredikanten, de justiu'ep^: Jikanten,
de hoofdaalnoezenier John Hendriclo( en het hoofd van de humanislsc.he
geestelijke verzorging Ed van Hoom, het hoofd van de protestantse
geestelijke verzorging in Belgie, ds. Bultinck, rabbijn Ruben Bar Ephraim
eo imam Ishom.

Wij gaan nu over tot de bevestiging van Johannes Daniel Wilhelrn
Eerbeek tot hoofdpredikant bij de Denst Justitiele Inrichtingen.
Hrj zal Àjn werk als hoofdpredikant niet op persoonlijke titel doen, maar
als vertegenwoordiger van en gezonden door de kerken, verenigd in de
Interkerkelijke Cornmissie voor de Geestelijke Verzorging in de
Inrichtingen van Justitie en staande in het ambt van predikant van de kerk
van Christus.
De gemeenschap die wij kerk noemen leeft vanuit het geloof dat God die
naar mensen omziet, Zijn Naam, die beteksnt'Ik zal er zijn'waarmaakt
aan iedereen, overal.
Deze God wil mensen bewijden uit een knellend bestaan en leiden naar
een land van belofte.
Deze Naam is daarom een appel om Ja te zeggen tegen het leven en'nee'
tegen onrecht en onderdrukking.



Jezus van Nazareth is ons voorgegaan op die weg. In het verhaal van Zijn
leven ontroeten wij Gods liefde en aandacht voor ons mensen.
Daa:mee duwen wrj op weg te gaa4 geleid door het visioen dat er een

ommekeer zal komen in het lot van bedroefden en verdrukten.
Wij hebben daarin de steuD vatr elkaar nodig, als gemeenschap van
mensen die leven met dit visioen.
Daarom werden van oudsher mensen aangesteld met een bijzondere taak,
geroepen om God te dienen en Zijn gemeenschap te helpen bouwen en

hen die bijzondere zorg en aandacht nodig hebben bij te staatr.

Ia het ambt rv'ordt men geroepen te getuigen van deze God die wil dat
meDsen tot huÍr recht komen. Zijn Woord zal verkondigd worden.
In de sacramenten wordt uitgednrkt dat God ons kent en aanvaardt zoals
s'e zijn. En dat uij mogen leven in en vanuit de gemeenschap met Hem en

met elkaar.

Het justitrepastoraat maakt deel uit van het geheel van de kerk r,an

Christus. In de inrichtingen van justitie zijn mensen ingeslote", r'erdacht
v'an of veroordeeld vanu'ege strafbare feiten. De kerkgemeenschap reil-t
over de muren heen. Er is een verbondenheid die blijft, ook als mersen
van elkaar gescheiden zijn.

6 het justitiepÍstoraat zijn justitiepastores eo vrijwilligers namens de

keÍken gsdglleg-rde! n"trt io de zorg om het leven en in hun vragen van

leven en geloofen in hun orientatie op hun leven§tv9'g ook na de detentie.

Gebed (Cokkie)

Bevestiging

Maarten: Jan, nu jij als hoofdpredikant bij de Dienst Justitiele Inrichtingen
bent aangesteld, betekent dit
dat je mede zargdraaglvoor een optimale geestelijke van allen

die in de inrichtingen van justitie verblijven;
dat je leiding geeft aan de protestantse geestelijke verzorging;
datje zorg draagt voor de predikanten die in hun ambtsuitoefening
naÍnens de kerken als geestelijke verzorgers wetkzaam Àjn;
en datje het geheel van dit werk vertegenwoordigt tussen de

Interkerkelijke Commissie voor de Geestelijke Verzorging in de

Inrichtingen van Justitie en het Ministerie van Justitie-Dienst Justitiele

krichtingen.
Het mag duidelijk zijn dat je in geloof die taak op je hebt genomen.

En datje die taak ook als ambtsdrager van de kerk van Christus zult
vervullen.
Eenmaal ben je in het ambt van dienaar des woords bevestigd- DaaÍbij



heb je uitgesproken dat je de heilige Scbrift bij het licht waarvan wij
leveo, aanvaardt als enige regel van het geloof, zodatje ook verwerpt en

daadrverkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee srijdig is.

Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat verEouwelijk te jouwer

kennis mocht komen, en je hebt verklaard bereid te zijn je te onderwerpen
aen de tucht van het geloofen het opzicht van de kerk.
Nu je je ambtsbediening als hoofdpredikant zult voortzetten, vraag ik je,
Johannes Daniel Wilhelm Eeöeek, antwoord te geven op de volgende
\Tageo.
!\ï je de aan jou opgedragen firnctie van hoofdpredikant bij de Dienst
Justitiele Inrichtingen in touw verrichten naar de gaven dieje gegeven

zijn, met inzet van al je loachten, met respect en eerbied voor alle levende
ziel, en ben je bereid je te laten leiden door het visioen van het Koninkrijk
Gods?
Wat is daarop je antwoord?

Jan: Ja, van ganser harte.

Knielen

Stel wede, goedheid en zegen,
genade, verbondenheiè erbamten
over hem.
Zegen hem in het licht van uw aangezicht,
want in het licht van uw aangezicht
hebt ge ons gegeven, Heer onze God,
de wet des levens
en de liefde der verbondenhei4
gerechtigheid en zËgen,
erbarrnen en leven en vrede.

Handoplegging

GoC, onze Schepper, dieje voor deze taak geroepen heeft en in wiens

Naam wij jou nu tct jc nleuwe arnbtsuitoefening bevestigen,

die God schenke je Zijn Geest,

opdat je je gesterld en geinspireerd mag weten om trouw,
liefdevol en integer je werk te doen

en samen met Zijn gemeente en de mensen die aan jouw zorgÀjn
toevertouwd, op weg te zijn binnen de horizon van het komende Rijk van

God.

Z;nger:Wij leven van de wind, 249'. I en 3 (gemeente staat; Jan knielt)



Maarten: Dankzegging en voorbeden (gemeente staat; Jan knielt)
(voorbeeld als bijlage)

Het orrhangen van de stola

U



Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

i
"Ze gaan bij u ze\er naar de kerk voor de r<oftí, was soms een waag die
me gesteld werd bij een lezing over het justitiepastoraat.,
Dt brengt ons direct bij de vraag wat g 6oet-àbij de
geestelijke verzorging, en wat ze er
Het eiggqe van het justitiepastoraat is de
De onmoeting vatr mens tot mens. Met de
bij de kerkdiensten.
En daarin rian ewaren dat er een gemeenschap is waar jij deel van bent.
waar jrj bij hooffien ge*eensc[a@de muren van de gevangerus
heen reik en die jou niet loslaat.
ln de geslotenheid van de gevangenis kan het samen-drinken-van.koffi e : - ^ -

iÉ:l sacramenÍ'ele betekenis krijgen.

\-oor nomi $-aI mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen begint
een nieuu-e orientatie op het Ieven m die on
Zoals een gedetineerde me zei na een gesprek mefeen vrijrv![gter - ze
noernen haar meÍ r'eel respect'opa'- : "als oma zegt dat ze in mij gelooft,
dn ret ik tmh ook proberen fr-mezelf te gaan geloven."

Er kwarn eer vrou]ry uit Saoaria bij de Jreobsbron om 14'aÍer te putten.
"Ze eazn zdter bii6 naar deaerk voor de koffie.à '

9v\'.--=--j-_

/. c.-14 I

Een Samaritaanse lrouw, zomaaÍ iemand uit het gervone leven. met aiies
\À'aÍ daarin omgaat, we zien haar in de ontmoeting met Jezus,
"Creef mrj te drinken", rnaagt Jezus haar. uitgeput als Hij is.
De voorganger bij uitnemendheid stelt zich niet verhdven op. lntegendeel.
Hij laat àen dat zij iemand voor Hem is. Zo bouwt Hij aan wederajds
lertrouE en.

In het gesprek dat volgÍ gaat Jezus van de uiterlijke dingen naar de

inne.rlijke dingen. Van het materiele naar het spirituele. Van gewoon water
naar levend water.
Jezus komt haar nabij in de binnenwereld van haar bestaan.

Dat is ook de inzet van het justitiepastoraat.

Komen bij de diepere dingen van het leven.
Nogal eens ervaren mensen in detentie zich als in de woestijn.
Verschraling droogte, niets om uit te putten, alles onoverzienbaar
hetzelfde, lel'enloos, veel oovervuld, ademloos. Zoals die
ineengeschrompelde woestijnroos die de kinderen in het water hebben
eelesd.

Y

Deteotie confronteert metjezelfen roept diepe levensvragen op. J" rige"

n



te:reosgeschig(glrs, hoqbglgglspgn is, het waarom, wte ben ik, de zin
van het leven, is er nog toekomst?

met iernarulanders delen is niet vanzelfsprekend.
D...r 15 een van vertrouwen .,-ur h.o.

de pater, de pastor, de humanist, de imam, de pan$t, de róbi,jn en de

dominee, als iemanddiejekunt-vertrouwen toelatbn in hrm leven.
Opmerkelijk omdat het gaat om mensen die veelài-met wantrouwen in het

leven staan. Ze hebben zich opgesloten in hun eigen wereld. En vaak

hebben ze bijgiís of bij niemand 
"e!§lqqgc 

in de bewoonde wereld.
De geestelijkdv-erzorgers biéd-en nàte en mqelíkheden om w**àan
ogreaat te uiten.

Het is zeet vee in imichtingen van justitie

Wat zoel« men bij de geestelijke verzorging?
Een v'eelheid van dinsen die te maken hebben met het hart van-bgllleven.

Het saÍm om id en trqqst in verdriet en pijn om wat niet meer-
te veranderen is. In aqg;t - in verlatenheid
Het kan zijn dat men gaat zoeken naar hoe

- in hopeloosheid.
het leven gelopen is, w4ar

dehet begin lag van de uoestrjn. Samen bi een Íunst
--- 

_. _ zegen.

§f ;J kan iets ontstaan van zoeken oaar een nieuwe we Een weg aan de

situatie ook naar nieuwe
een uittocht bebroEén van I

naar een land leven.

-

Velen seloven Íuet echt meer m mogelijkheid van nieuw leven.

Zij berinden zich in een ucreuze cirkel van persoonlijke problematiek en

het ontbreken van maatschappelijke kansen.

Maar wel slg!1qert er ergens altijd nog een 9q! Ërlmem. Dat het leven

iets te bieden heeft. Dat er een belredigend en gelukkig besta'n voor jou

is weggelegd. Vrede in jezelf en met de rvereld om je heen. Perspectiet

Een sluimerend kende ook de Samaritaanse !rou\l'.
En dat verlangen roept Jeans stukje bij bee§e in haar wakker.

In het gesprek met Jezus over leven en geloofzegt ze:

'Ik weet dat de komt die tr§ die

komt zal Hij ons alles verkondigen.'
Ze weet van esslas. r-an Godswege,Èe vervuller van

Ik die met u spreek ben het, zegt Jezus.

het verlangen. Hij die de dorst lest en de honger stilt. De belichaming van

de liefde i'an Goà voor de ,.*.í.di. hartstochtelijk inmensen ge]gft
Jezus verstaat haar in de zoektocht van haar leven.

Dr. Dreu'errnann ziet in ontmoeflnda J

een absolute eld en gebo
de personificatie van

Z

en het nu

de
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Het nieuwe leven met blijvende vitaliteit kan in haarzelf beginnen. In de

ervaring vaÍl een diepe geborgenheid ligt de bron voor een nieuwe

levensstroom.
ln het geloof mogen wij 

"$,"ígrg 
ervaren van ons oerverlangen naar

geborg'enheid .n U"t or*U . Eq vanuit de ervaring van die

rgenheid kuauen u'ij OnS t'eweude1 naar het leven. Fl,f L.Cutr -&- §i(. 1ct..
Het leven tegemoet gaan.

"Ze gaen bij u zeker naar de kerk voor de koffie."
Wat ik in de jaren van het justitie- en het nazorg?astoraat als een rode

draad ben gaan zien is hoe mensen in de kwetsbaarheid van hun bestaan

op zoek gaan naar gàorgenheid- naar hun id€rlticit, naar levenslcacht,

naar hvensverÍou\r'en-- naar perspectief, naar de zin van het leven.

Voor de ontplooiine r"n hun leven en voor het herstel van hun bestaan is

v/

!t

het in die leveosrrasen ïaD essentiele betekems. h** vY-L,.t

Vanuit het pasto fturl mogen riij hen op hun zoektocht door het leven t^tCÀr'..!(è

bronnen aalreiken om uit te putten. En mogen we h€Ír leretr hun
persoonli k leven te sazm zien in relatie met de geschiedenis van God met

te brengen. Om het beginnend eeloof in zichzelf te versterken en te

"Als oma zeg[. datze in mij gelooft, daa moet ik toch ook wel proberen in

mezelf te gaan geloven. U*{l*+sapcf íeer in jezelf gaan geloven'

Een weg van bewijding gaan uit de ricieuze cirkel vandaan. Daar zijn

medemensen voor nodig, en daar is de uil en de l«acht in jezelf voor

nodig. Een hele-bundel aan verhalen en liederen, eetr scbat 34liryElen,
een diversiteiíaan m-ethodiekei-is bescbikbaar om mersen daarin verder

!vl.' .t;, -r . a
í- {- *^,-

de mensen. een beaeld terband. En rr relatie met de gemeggte waann trf---.+-=-

-. het verhaal van God met de metrsen u.ordt Fo-orverteld en gevierd.

i*65"p"rto..s *'erken in hrm pastoraat aan het pgg[iikejde bezieling

>+rE--*_
rE{----r--}

en de ontpioeiieg-:eubellergt en aan eghap'
f41i1 5taen ,r ii.t op Àchzelf,.ianlffiEenwoordigers van de

kerli van Cbristus. -----."'-- 
--

En dat betekent dat betrokkenheid van de kerken als brede

samenleringsverbanden bij het justitiepastoraat'€n in het verlengde

daanzn ook bij het nazorpastoraati'an essentiele betekenis is.

ve4lgen.
Heffibnt bij bewogenheid. Met zorg en met aandacht. De ander zien als

een mens van vlees en bloed.
Naast bewogenheid is er ook veel deskundigheid nodig.

Die deskundigheid is in ruime mate opgebouwd bij de geestelijke

verzOrgrng. L.-'* -c* y. /
Werken À d" ,rit liteÍ van het leven betekent voor de j§!g!gp4-tor ook

werken aan àjn ei ritaliteit
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Geef mij te drinken, waagt Jezus aan het begin van het verhaal.

Temidden van zoveel mensen die uitgeput zijn, vermoeid en belast, moet
je tijd nemen om te drinken, tijd voor je eigen spirihraliteit en voor de

ontwikkeling van je pastorale vaardigheden.

Het justitiepastoraat werkt aan de vitaliteit van het leven, maar het wil ook

.jgul"" geven waar in de samenleving de ontplooiing van het leven

eeble§era wírdt. En waar wortels liggen voor criminaliteit'

Een nieuwe weg van leven. Bewijding uit de vicieuze cirkel.

Het gaan zien daarvan moet in mensen zelf beginnen. Maar het realiseren

daarvan is ook aftankelijk van het perspectief dat de samenleving te

bieden heeft, in begeleiding, in kansen en in mogelijkheden.

In de gevangenissen, in de huizen van bewaring, in de tbs-imichtingen en

in de jeugdimichtingen van justitie gaat het om mensen. Om mensen met

een nÍum en een
ïJ. ,1" i^J;!i,Í

qezicht. Om hun leven en om hun toekomst.
".t, t- rn[c3". .. .f,i !,^.^^ l*t.-x g^.\L.r^

Ví,1Éí,?!-f

Met hart en ziel wil ik samen met de justitiepredikanten en de kerken, met

collega-hoofden van de Dienst Geestelijke Verzorging, in verbondenheid

met de andere

aan et;r sterke
Ten behoeve I
met hun levensverlangen - hoe klein ofhoe groot cok - toevertrouwen.

:"4-( {-



Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Teun erbij wagen

Laten wij nu sarlen danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het

Onze Vader

Heer onze God,
Wij danken U voor deze dienst
met zovelen betrokken bij het werk van de kerk in de inrichtingen van

"ifH*",uvoorde 

$ot'*;r"^r' Lc. "- s^ {x't^;l';1
die wij iq de ontmoetinginet U mogen ontvangen en doorgeven

a c. . *n - i,J- i- i,-"ïiiï,1Ï- -ïiï; ;:;ï:;; -- ; *;; * ^' *"'n) mil*
Wij bidden U voor de mensen

die C#r zijn geworden van een misdrijf.
WeesT-en nabij,
en schenk hen mensen met aandacht.

WfbddenUvoormuru€a'maonsr'tÍ n.t^'L'* t'^^ l' ^6^"-

i*i§ichtirygn van Psíhe'
Schenk hen troost ei-ïevensiaacnt

Wij bidden U voor directies en medewerkers
in inrich tingen van justitie.
Sterk hen in hun', Lg\í
voor de mensen die a

&o.,^.. l.l,.
zijn toevertrouwd.

Wij bidden U voor geestelijk verzorgers en voor wijwilligers-
Bewaar hun vitaliteit en zegen hun werk.

Wij bidden U voor medewerkers en bewoners
van nazorgprojecten.
Sterk hen in het' 4c w'+t X* * {r...i ^^! r'i^-r'<

Wij bidden U voor det*tn
Dat zij schuilplaatsen mogen zijn
voor allen die vermoeid en belast zijn.,^^ -tv- - ^r,'- vq* r^'^'! r^^-' ?"^'7.*

Wij bidden U voor beslnrders
van land en stad.

*+

d.* >^-,

L& 'l- !^- trf iffi-^,à-; t ""'t^p-r'/r
Lutur.^* ;

y^ .r r.n l'u'"r

J- *-i .-rct+^t- }.' t \^' 
^; 

.l&.-O.^.
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HET SYMBOOLVAN DE W O E S T IJ N R O O S

ïldens de Dienst, hnnen een halí uur, komt de Roos lol leven!

Aan het einde van de Dienst hierop lerugkoínen.

Dan kan evenlueel onderstaand gedicfit rvorden g€zegd'

Ult VAN WOES77JN TOT PAASruN prbd v@t .fo va gÉegatliid

Worstijnroos (overgenomen uit dc Heraut)

CJ,/r--"- - A
?ó.

/ /)

Z

De Woestiinroos, ook wel 'Roos van Jericho' of 'opstandingsplant' geno_emd, sluit

in de drogà woestijn haar twiigen over haar hart tot een bal samen. Ze ziel er

onogelilk Jit, een in elkaar gefrommeld hoopje. Ze is een speelbal voor de wind.

Ze lijkt dor en levenloos, maaÍ ze bergt een kracht in zich'
Zodia ze op een plek terecht komt waar water is, zuigl ze zich vol, strekt haar

twilgen uit en durft haar kwetsbare hart te tonen.
Dehoos van Jericho is een symbool voor gekwetste mensen, die niemand meer

dUrven vertrouwen en zich daarom Voor anderen afsluiten. Een symbool voor allen

die dorsten naar water: aandacht, liefde, levensgeluk.

En elke woestiin moel het \9eten, er is een bron, er is een bron' er
is een Bron.1en levenwek*ende Bron' voor elke voortrollende,
dorre, levenloze roos, een levenwekkcnde Bron, Een Bron in eigen
t'oestijn, verborgen, dieP en rijk
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sy mbolisdlP- uitbeelding
/a ,oor in de kerk oÍ op e€n gesdiikte plaals een grot€ bak mel zand, srentueel met enkele keien'

[,aal in het begin \/an de Dienst (dooÍ kinderen) e€n schaal met helder water plaatsen in de

zandbak: een oase in do woesliin.
Vertel iets orer de Roos van JeriÓo en leg de Roos, €ver ueel weer door kinderen, in het water'

Roos- verschrompeld tot biina niets, een bol, ineengelaompen als '

vereone elorie, àls dood,'een plant van ééns. woesliinroos, roos
vai het vZrleden. roos ook von ierwochting, roos van: 'lk wil leven'
kom, kom mii te hulp, haasr ie mij te helpen'.

Woestiintoos. ik en iii en mens die daar staot en Soot in dorheid
iiài;i. u ieesre ii onrbering, een volk in nood, Yerlosser, kom'

kofr ons'te hulí en hoast IJ ois te helpen.
Wo"itiinroot, ioekt en baont en vroàgl en smeekt en reikl haar
iiiir'"1 noà, woler. ll/aor verlangeíen verwachting woaien als

de wind over de vlafue van de woèst'jr,' doar is vervulling ver in
zich, er is een bron, verborgen en toch nobij.
iotir, notrr, leveniwater, lezocht, gevondèn,.waar geen oog he!

zas, behoed in de diepte vàn dc uaide, borrelend slerk en groots

eírijh leven in overvloed.

lfoestiinroos bii het water. l{ortels en lokkcn strek*en zich uil in
;;-í;;;;;i, tL, beweging. in kwersbare openheid.voo.r het leven

Het licht van de dog dÍe doogt- Hel wonder geschiedt' een mens

wordt opnieuv' geboren.
iiiiit i":i iar'r. wie weet v'aorom, wie u'eet Y'onneer, spoorloos
u"rd*|rt, als was hel er nooil gewe.est, en de .roos wordt weer een

dode íoos, een voor$'erP van íoorbii,-weggelegd' vcrgeten' Moar
in eindeloze herholin4,- stuwt en drijJt het leven tol zoeken en tol
iindei:n, tot geboorte, -keer op keer' óànt sterker is het leven don de

dood.
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Liednadezegén

geschreven voor de bevestiging van Jan Eeíbeek tot hoofdpredikant bii iustrtie op 7 iuni 1998

DIE HEET'GOD IS GENADIG'
Liedboek voor de Kerken
Hervormde Bundel 1938

1

bai Lucas, hooÍdstuk 1-3-7

\Àie zal ons uiEicht geven
in alles wat ons bindt
geen mens om mee te leven
geen toekomst of geen kind?
Zoveel houdt ons gevangen
wie wijst ons echt bestaan
erkent ons groot verlangen?
Johannes is zijn naam.

De Doper staat te preken
te dopen op de grens
wie hier wil oversteken
wordt daar een ander mens.
Hij spreekt van kwaad en zonde
duidt onrecht groot en klein.
Die mens van God gezonden
hij wil de wtlzer zi1n.

Zijn lange wijze vinger
wijst aan die komt, de man
die kwaad dat wij begingen
wil dragen, zie het Lam
de hemel zelf gaat open
een duif komt neer op Hem
de Doper hoort zijn hopen
bevestigd in een Stem.

mogeiijke melodie: Samuèl S. Wesley gezang 303
Comelis de Pauw Oezang '143

Johannes wordt gevangen
om wat hij heeft gezegd
zijn levenslang verlangen
lijkt alle grond onEegd.
'Bent U het die zou komen
of zitten wij emaast
geloven is het dromen
is hier voor hoop geen plaats?'

'Zeg wat je ziet: de dingen
de tekens die ik doe
gevangenen, genngen,
wie ziek zijn, lam of moe
gaan leven opgetogen
om wat lk doe en zeg,
zij zien met eigen ogen
wat stukliep komt terecht.'

4

2

o

Geràrd Gerelings

Heer, zegen Jan die heden
zijn hoofdwerk hier begint
dat in zijn werk en leven
geloof van twijfel wint.
Zie ons in zoveel banden
gevangen voortbestaan,
toon door zajn mond en handen:
Johannes is zijn naam.
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In Israii[ w orít eut 6 o om gq tnnÍ.
IN HET }íR. ABEL J. HERZBERG PARK

WANT HI,IS ALS EEN BOOM,geplantaan wateretromen, di€ziin vrucht 8..Ít op
ziin tijd, welks looÍ niet v@elkt; - al wat hijonderneemt, B.lukt.

Ps.lm 1.3

z

op naam van: JAN EERBEEK

ter qelegertreid van

zijn bevestiging tot hoofdpredikant JustitiëIe Inrichtingen

's-Gravenhage 7 juni 1998

ïxru,t no,i: ,rfu Joods Nationaal Fonds
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Dan worlt le woutíjn ezn gaoríe
en de gooríe ge[ijktennwouí;

lan w o ont het r edrt ín de w o utíjn
en dz gerecÍrt$hedverb[í1ftin íe gooríe.

-i.soja-1::15,16

I oníe, groen g«:n [zven, en lsrae( fuet't nog flnaÍ zo wdrlng gÍoen! wott
k eeuwen[ong hebben ntns enwater, wlnd en zon er zonler erbam.z'nítuk-
geÍouíen- 'Iot het 6egin vtn íeze uuw. Toen 6egon ha Joods Notionccf Fonó
mel zíjn tr;oí: het ontgirten, onuíuíten et beíossen voln h4 íeÍooJíe bní.von-
daag zijnwij daar nog meebez$,wanthets etn gtgantschkarwei, írtnng tizn-
ttíen jtren onze enzrgu. zaÍ wrgen.

Dit íoolmreÍtiíirant bevkurt íttlsraz( uíl uw notm weer 6omen rijÉ,er ge-

worden rs, ht hat taní, orc [aní, meer 6*drrmíng vinít tzgen zon en wlnd.
Mr.rr- íat niet Ízen: íossen vormzn humus en \ereríen zo íe groní voor

op uekomsige [aníÍorm, tuínÍouw, boomgoarden Bossen hotítn hzl wter
vrct {ot aníers zou verdompen en íosset brengen htt houtvoortvoor mtuÍe[en,
tufuea ptpíer, Jirutr. Znak bossen sdaduw ïrengen voor mrls en dret Bossen

maÍr,n Isroz[ stsfr,eÍ, ÍusiígeÍ, veít$er, ge[ufr.kiger.

Len íoomcertrfiant is dtn oo§. ett ugen voor Israe[, en een eeÍ vooÍ u íí
l/v:ns noom het [.tní wetr etn stu§1e groener worít.

CernJicaat
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Joods Nationaal Fonds / Keren Kayemeth teisrael
Amslerdam. teleÍoon 020-6766500.


