
PERSBERICHT

Op zondag 7 juni a.s. zal drs. J.D.W. Eerbeek kerkelijk worden bevestigd
tot hoofdpredikant bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Ds. Jan Eerbeek is 50 jaar oud en werd n 1979 benoemd tot geestelijk
verzorger bij justitie. Hij wÍrs werkzaam in de jeugdgevangenis te Vught,
het Huis van Bewaring te Den Bosch en een lange tijd in het
gevangeniscomplex in Scheveningen.
In deze periode is hij bekend geworden als de initiator van het
nazorgproject EXODUS te Den Haag. De Stichting Exodus telt inmiddels
een flink aantal vertakkingen zoals in Utrecht, Alkmaar, Amsterdarn en
Den Bosch. De facilitaire Stichting Exodus Nederland alsmede de
Interkerkelijke Stichting tot bevordering van nazorg aan ex-gedetineerden
(ISNA) zijn mede door zijn initiatief tot stand gekomen.

Ds. Eerbeek w65 lwssÍnael lid van de Gemeenteraad van Den Haag voor
het CDA. Zijn interesses, vooral gericht op sociaal maatschappelijke
zaken, komen tot uiting in de vele bestuursfrrncties die hij in Den Haag op
dat gebied vervulde.
De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op 7 juni in de Valkenboskerk aan

de Loosduinsekade 359 te's-Gravenhage om 15.00 uur en zal mede
worden geleid door zijn voorganger dr. M.B. Blom en door
ds. C.G. Groot-Korstanje, de eerste vrouwelijke gevangenispredikant.
Het predikantencorps dat inmiddels is uitgegroeid tot 67 leden, telt nu 18
wouwen.

(verdere informatie over bovenstaand bericht:
Bureau Hoofdpredikant, Ministerie van Justitie: 070-3702óó3 of plv.
hoofdpredikant S. Oenema: 0592-3 4337 8)
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NED.HERl/.KERK
Beroepen te Den Haag (wiik V) E.

Westrik te Dubbeldam; te LunteÍen J.

de Jong te Nijkerk; te Hien-Dode
waard J. delong te Waspik;
lntÍede te Aardenburg (SoW) en 51.

Krui5 J. Crans, kand. te Middelburg;
te Enschede als stud. past. A" J. Wee-
vers, kand. te Haaíem; te's-Heer
Hendrikkinderen N. Scholtens, kand.
te Overdinkel; te StÍeeÍkeík H. Pen-

ning te Hedel; te WieringeÍmeeÍ R.

van Dam, kand. te Zeist in Bam€veld
bevestiging als doc. Chr. Hog€school
en Theol. Hog€s€hool van de GereÍ.
Bond, beide te Ede P. Koeman, wo.
nende te Bame\reld;
AÍscheid van Lunteíen L. Kruijmer
beÍ. te PutteÍr; van Nieuwleusen (Re

hoboth) D. Heemskerk ber. te Garde-

ren en die daar 1 Z1 2 intrede doet;
GEREF,KERIGN

Beíoepen te Nrj Beets (SoW) M.
Klomp te lvlinneÍtsga; te Garderen
K. J. Bijleveld te Munnekeziil en Kom-
merz iil(p.-t.)
lntrede te Eindhoven (p.-t.) W. van
Egmond kand. aldaar; te Hooglan-
d/Ameríoort-N (Sow) D. L. Havinga
te Utrecht (stud. past); te Zeist (geest.

verz. ór. sanatorium) .1. R- Vreden-
bregt te Enschede (geeí. vez. 't
Kleijne Vaart);
AÍEChekl 1ï12 in Só§rening€n (v.d.
ged€iiír€eíd€n) ,. D. W. EertÉek, jus-
titièPlcd. ddaaí, b€íEeÍnd tot
tpoÍdpred. inr. van JuíitÈ.
c}IR. GEREF.rcRXEÍiI
Aàngenomen naar Alphen a/d RÍn
E. Hakvoort te Mee*e*;
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kerkelijkverkeer

Gereformeerde Kerken voor Stellendam: H. Ro§€boom te
Bruchem en Kerkwijk.

Beroepen
te Bergentheim: mw. G. Nijmeijer,
kandidaat te trusden, die dit be-
roep heeft aangenomen;
te Zandvoort, als predikant met
bijzondere opdracht (geesteli)ke

verzorging in Nieuw-Unicum te

Zandvoort en Boerhaave te Haar-
lem): mw. M. f. Ridder, kandidaat
te Àmsterdam, die dit beroep heeft
aangenomen;
te Vianen: A. van Vliet te BaÍne-
veld;
te Nij Beets (SoW): M. Klomp te
lvlin nertJga;
te Garderen: K. J. Biileveld te Mun-
nekezijl en l6mmerzijl (part-
time).

AÍscheid
van Baam (l/12): l. Bosman, we-
gens €meritaat;
van de gedetineerden in Scheve-
ningen (t3/12): J. D. W. Eerb€€k
justitiepredikant aldaar, wegens

benoeming als hoofd predikant
van de inrichtingen van het Minis-
t€rie van lustitie.

Overleden

Intrede
te Dinteloord: mw. M. Versdroor,
kandidaat te Woerden;
te De Krim: mw. D. Boenma, wo-
nende te [.eek;
te Wijnjeruoude R R. Meathui§ tc
Spiiken Godlinze.

Afsdreid
van 's-Gravenzande: H. E. |. van
der Laan, wegens vertrek naar
Gouda;
van Katwrk aan Zee: J. Belder, we-
gens vertrek naar Nieuw-Iekler-
Iand:
van Weztp: W. Dekker, wegens ver-
trek als hoofd afdeling vorming en
toerusting IZB te Amersfoort.

Intrede
te Aardenburg (SoW) en St. Kruis
(7/12): J. Crans, kardidaat te Mid-
delburg.

Op de leeftiid van 32 iaaÍ is oveÍ-
leden G. J. J. Sir evangelist tc Nieu-
wegein, voor de Hervormde Bond
voor Inwendige Zending (lZB).

Op de leeftijd van 74 iaar is over-
leden ds. H. Bénard, gereformeerd
emerituspredikant te Maassluis.
Ds. Bénard diende achtereenvol-
gens de kerken te Hoornsterzwaat,
Rozenbury en RotteÍdam-Pend-
reót en Rotterdam-Hefplaat. ln
1987 Éng h, met emeritaat.

Promotie
Op donderdag 18 december

promoveeÍt H. Klink uit Hoornaar
aan de faculteit dert@ëffi-
heid van de Universit€it UtÍecht,
op een proe6chrift met de titel:
'Opstard, politiek en religie bii
Willem van Oranie, 1559-1568.

Een thematische biogra6e'. Pro-
motoÍes zijn proÍ dr. A' Th' van

Deursen en prof. dr. O. ). de fong

LCGI
De gereformeerde sYnode heeft

besloten de arbeidsorganisatie van

het Landeliik Centrum voor Gere-

formeerd leugdwerk (ICGD te in-
corporeÍEn in de Gercformeerde
Kerken. Het gevolg van dit be§luit

ís dat de LCGJ nu ook kan worden
'me€genomen' in de totstandko-

ming van e€n gezamenlrke ar-

beidsorganisatie 'roor de drie
Samen op Weg-kerken Het LCGJ

werkt in de praktijkal geruime tiid
samen met de andere jeugdwerk-

organisaties van de Samen oP

Weg-kerken in het samenwer-

kingsverband Samen oP Weg-

feugdwerL

Nederlandsc Hervormde
IGrk

Benoemd
als docent aan het lnstituto Biblico
Presbiteriano van de IEPRP te
Peru, door de Gereformeerde Zen-

dingsbond: M. van Pelt, kandidaat

te Zwijndrecht.

Beroepen
te Maasduis: H. W RiPhagen' Pre-
dikant voor bijzondere werlsaam-
heden te RotteÍdaÍn-Zuid (geeste-

liik rrcrzorger lkazia Ziekenhuis);
te Uitgeest-Alarsloot (SoW): M. J.

IJijk !e BoxÍn€er-Vierlingsbeek
(paí-time), die dit beroeP heeft

aangenomen;
te Rijs.sen: D. van de Streek te

Ameide-Tienhoven;
te Winterswiik H. R Bening te
Waal- KooS- Den Hoorn, die dit
beroep heeft aangenomeo;

te Hien-Dodewaard: J. de long te

W"sp,k;
te Schipluiden: mw. E. van der

Roest, kandidaat te UtÍechq
te Vrouwenparoóie/Sl AnnaPa-

rochie/Sr lacobiParochie en Wier:
H. Altelaar te Winterswiik;
te llnteren: J. de Jong te Nijkerk
te !-Gravenhage: E. Westrik te

Dubbeldam.

Aangenomen
naar Kame rik M. Messemaker'

kandidaat te IGtwiik aan Zee, die

bedankte voor Oude Pekela (bw)'
voor Hagestein en voor Hellouw;
naar Enschede-Oost: I. D. Zuur-
mond te Glanerbrug (Part-time).

EindeVOKS
Het Vredesoverleg Kerk en Sa-

menleving (VOKS), dat zió gedu-

Íende de laatste tien jaar heeft be-

ijverd voor MeeziidiSe ontwaPc-
ning, houdt oP te bestaan. De re-

denen daarvoor ziin dat de grote

publieke belangstelling vor het

vredesvraagstuk is verdamPt, ter-

wrl de gote teten§tellingen in de

kerken voorbii ziin.
Bedankt
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