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Van de redacti,e
ken ih en aantat jarcn gelefun mh nog gaangenisaalmezeÍiet u,as le Meclnlcn, hkte bet oN
om net ltínglidagen ertru eredimsten te oryanisercn. Hel aantal ,tafl-§en Mn buiten moebl dan
avn bug zijn ak lret aaatal brfuangen bínnefl. Dat L,as Íeest, uanl ue hielden 'diensten' un
mim 2 uur, met kofie, hnh e ltnge paazes! Dat srnmhte ruanner en dus dedu u,e dat zoteel
nogelijk. Ecbter, wn Pinkstercn tot Kelstmis is er eigenlijk geen 'protestant§' btngdag net Dot
aonden de 'binnen-kerhgangex' ,@h iets te lotg durefi. Zo Lvrzonflen ue dan maar em ertftt
Ieestfug: I 5 aagtsltlt, tlaria-Henebrun- th aryumenwrfu tet oanzien wn de directear erg nnm.
dat deze lllaria-hoogfug lNr alle cbristeíen in België toch een bijmndereÍeestdtg u,c\. Ooh de
pmleslanten lnbfun ueel ,espct unr Moria, fu mufur rwn Christus. En ja hoot de direclmr gaf
loeste ming om een pmtestontse Maria-endiensl te botfun in de gemngmis, nct aenuel bin_
Ben- als bdte -nensen! Eea uelhome, zomene ondefiruhing aan un un, p-lxtantm * gaan- V
genen [eestloze tijd!

Met dit nummer wil De Opn.Paiwer er.lns oondocht besbden oon een schrijnend en uitdo-
gend probleem voor onzetiid: (ex)-gdetineerden. Hoewel we het probleem von de ,veiligheid,

en de 'delinquentie' niel moelen overroepen - hel goot in België om ongereer 8.500 menL op
een be"olking von l0 milioen {= O,O8%!) ; in Nàeíond oigeree, 13.@0 op een bevolkinq
von l5 milioen l=O.08%) - mogen we onze zorg en oondochj uoor ell indiu;dl, dot op een o"í
ondere monier met de gwongenis in oonroking.is gekomen, wel uitspreken. Het goot om men,
sen, die soms bewust, moor vook ook meegarokken,verzeild roken in een *erelJ, die mensen
verskikl. De mensen binnen hebben buibn-nodig. Je kunt ie echEr de vrooq stellen in hoevene
mensen von buiter.hun ogen zullen opengoon ols ze olle gebrokenheid, àzoomheid en piin
ÍeÍen verstoon. Dit is ook een spiegel voor henzelÍ!

We ziin blii om toegewiide gwongenisoolmoezeniers te kunnen begroeten die meewerkbn oon
dit nummér. Ds. Ch stion Bultncl, proàestonts hooÍdoolmoezenier Jon de gwongenissen, heeÍt
dit nummer mee voorbereid. Hil houdt de biibelse bezinning. Een originJl odifel, oongezien
de Somoritoqnse vrouw geen gedetineerde is, moor wel ,gevongen zif doo. hoo, Ílondjun en
denken. Von de hond von dezelÍde schriiver is ook een gJtuigen'is rondom de recentere goede
somenwe*ing op oecumenisch vlok len oonzien vqn oiie.l.irrog.n rondom justitie. druige
hiervon is ool een gedegen ortikelvon de Adiunct-Kotholieke HooÉoolmoezenier. Achrel Neis. .
Hii bepleit, vonuit een brede ke*eliike schets, meer oondocht uoo.,roorden ol. lrerg.ring'", 

-verzoening'. DÈ bliiven onverweemdboor.en ook niet inwisselboor, ook ols de toepàssing-er-
von niel direct succes heeÍt! vonuit Nederlond mogen we de hooHpredikont Dienst Jusriiiële
lnrÈhtingen, ds. Jon Eeàek, verwelkomen. Hii hJh.ook ,"el erroring ."r 

"r-g"dain;rd"ien hoe de kerken (oecumenisch) mer vele vrijwilligers doormee o^ g""í u.,, aiiÀ,à in^i",
we*zoom in de vrouwenoÍdeling ron de geuo-ngenis te AntwerËn, vertelt over À.", Ji"j:
ingriipende ervoringen mel vÍouwen. Ze hebben somen een kruisweg von Jezus gurnookt, ji.
vook heel indringend en emotioneel ieh von hun eigen weg oongeeÍti

Dit nummer Íunctioneert weer in hel koder von de Vlooms-Dioconole doo von de VpKB. Die
wordt op 2l oktober gehouden te Dendermonde, met hetzelÍde the-o Ë1. dit nummer We
hopen hiermee een bijdroge te leveren voor dioconole en proÍetische bezinning von de kerk!

Egberl Rooze, vervongend eindredocleur.
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. . . ee ortl tttoel ing Drcl ,Je:tt§. tot,. t: t a)

Ontntutinw net bijzorulere mensen in ons la)en htnnen en grcte indruk nalawl
Tijdets ons letvn ontm@te ue ofitelbmrwelmensen. Veelgezicbten, o@l Mrwrl ziitt uE

al gauu, na een mntal webt of maanden w@/ ,)ergete en uit bet mg wrlorcn. Mur er

zijn ontnaetiny die je ,looit neet uerSeet, die een bliinerrfu indmh n intloed bebbn

n die bepalend zijn wor de hoets aan je leun. In lobanncs 4 htnen ate ab bel uarc
meeluistercn nur een lteel persmnlijhe ofltmoeting tusse Jerus en een k ntritufl§e.

1 ln een wiide boog eromheen
Jezus is op weg von de provincie Judeo

noor de Noordeliike provincie Golileo
(vers I ). Er log een weg noor hel Noor-
den door het gebied von de Somorilo-
nen. Moor de meeste ioden nomen een

'omweg'. Men ging noor het Noorden
vio de vollei von de Jordoon en door
hel dol von de stod Beth-Shon. Men liep
leterliik en geogroÍisch gezien in een

wiide boog àm het gebied en het 'olk
von de SoÀorilonen. Een eeuwenlonge
vete op godsdienstig, politiek en econo-

misch 
"làk 

zorgde ervoor dot de Somo-

ritonen door de ioden werden gemeden.

Deze gevoorliike cocktoil von godsdien-

stige, politieke en economische vooroor-
delen fussen volkeren en groePen zor-
gen er iommer genoeg steeds weer voor

^àol de ene groep de ondere een elikel
bezorgt en zo in een hokie plootst. Zo

onbloàt een viiondig denken dot iuist
weer kon uitmonden in nog meer ogres-

sie en nog meer isolement.
Moor soms ,rorden we in het leven op
een weg geleid die we onders niet zou-
den goon. Soms kon het geweten of die-
per inzicht ons ertoe dringen een on-

dere rreg te goon, een weg tegen de
skoom von de vooroordelen in. Deze
weg moesl Jezus goon. Terwill de mees'

ten in een wiide boog om de Somorito-
nen heen liepen ging Jezus er recht op
of. Moor door bleeÍ het niet bii

Jezus 'moesí erdooÀeen
Op ziin weg noor geisoleerde mensen zou hii

nog meer hindernissen nemen don ,erwocht.
Jezus ging ol weldoende rond, .onder onder-
scheid dei persoons. Hel ging hem om ieder-

een, ook om diegene die te vinden woren in

de 'vuilbok' von de somenleving. ln hel ver-

hool von de ontmoeling mel de Somoritoonse
bliikt dot Jezus iuist noor deze Somoritonen
toe moet! ln dit 'moeten' door Somorio klinkt

ook een 'goddeli;k moeten' door. Als het evon-
gelie nooi Johonnes het onpersoonliike *erk-
ioordie 'dei ' moefen' gebruikt stoot dit
meestoi in verbond met Gods wil en plon met

deze -ereld lzie )oh.3:7 ,l4; 12:34 en 20:91.

Worm en dorstig
Als de zon hoog oon de
hemel stoot (het 'zesde'

uur = I 2.00 u.) komt
Jezus oon bii de bron
von Jokob nobij het
Somo riloo nse
stodie Sichor.
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Uit: Masairbijbet

Voor de oosterling ís woter von levens-
belong. Zonder woter geen leven. Bijno
elk dorp en elke stod in lsroél is ooit
onlstoon in de buurt von een bron. De
Somoriloonse komt op het middoguur
woter putlen. Oosterse vrouwen pulten
woler vroeg in de morgen of loter op
de ovond, zeker niet tiidens de bron-
dende.hitte von de middogzon, don is
men brnnen-
De Somoriloonse komt het huis uit ols
een schichlige vrouw, op een tijdstip dot
er normool gezien geen ziel te beken-
nen is bii de bron. Woor komt hoor
ongst vondoon? Woorom is ze de gei:
soleerde onder geiloleerden? Wot ii ze
geschrokken ols ze bii de bron -ordt
oongesproken ... door een mon ... bo-
rendien nog een ioodse mon...die hoor
don ook nog vroogt hem te helpen ziin
dorsl te lessen.

woordie 'levend woter'. De proÍone be-
tekenis hiervon is gewoon 'slromend
(bronlwoter'. De Somoritoonse denkt
gewoon dot Jezus hoor shomend wobr
von een frisse bron kon bezorgen. Je-
zus spreekl hoor nietolleen oon op hoor
Íysieke behoeÍten. Jezus goot in dit ge-
sprek in op olle noden von hef besbon.
Moor de Íysieke behoeÍten ziin direct.
Ze loten zich meteen voelen ols er ge-
brek is. Honger, dorst, ziekie,
vermoeidheid...ziin directe noden. Zon-
der portner kon een mens wel fysiek
overleven, moor niet zonder woterlVeel
gedetineerden en ex-gedetineerden le-
veren e€n hord shiid om middelen von
beíoon. Wie uit de vierde wereld komt
moet dikwills de eindies moor oon el.
koor zien te knopen. En dikwiils ziin er
zelfs geen eindies meer om oon elkoor
te knopen. Meer don wie ook kennen
geisoleerden in onze somenleving deze
zorg en nood voor het fysieke besloon.

fr 5 \
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Levend wobr
Wie is het die hoor isolement ols
Somoritoonse... ols vrou*...ols rrou.r,
met een slechb noom, doorbreekt? "ln-
dien-gij het wist wie het is die tot u zegt:
GeeÍt Mii te drinken, gii zoudt het Hà
gerroogd hebben en Hij zou u levend
woter hebben gegeven". De grondtool
geeft hier een woordenspel met het

Wezenliike behoefie
Moor er is meer in een mensenleven. Er
ziin om het zo te zeggen nerschillende
'íogen' in het gesprek fussen Jezus en
de Somoritoonse. De zoken die hier in
het gesprek in Joh. 4 worden oonge-
boord zíin wezenlijk voor olle mensen.
No en noosl de íysieke behoeÍten ziin
er ook diepe relotionele behoeÍten. Eikl-
mens heeÍt behoefte om door onderen
te worden oonroord, behoeÍte oon
vriendschop en tederheid. Min o[ meer
bewusl ziln mensen vooddurend noor
deze zoken op zoek.
De relotionele behoehe is moor ol te
dikwiils de onvermoede driilveer ,on
heel wot menselijk hondelen. Er is niet
olleen de [ysieke dorst, moor ook grote
dorsl noor oondocht en vriendschopi Op
dit vlok kon een mens ook heel wot te-
genslogen en mislukkingen kennen in het
leven.
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De viifde relotie
De Sàmo.iroonse heeft ol hoor riiÍde
mon, zo wil ze eerliik oon Jezus beken-
nen, en de mon die ze nu hod wos in
Íeite niet hoor mon (vers l8). Voor de
Somoriloonse wos de ene relolie no de
ondere stukgelopen. Ook vondoog de

dog lopen heelwot reloties stuk. Eén op
drie von de huweliiken loopt uit op een

echtscheiding. Eén op twee von de kin-

deren groeit op in een éénoudergezin.

Ook somenwonenden goon snel uit el-

koor. Toewiiding...levenslonge loewii-

^ dino in reloiies is soms ver le zoeken.

Heibrore bestoon von gedetineerden

is zo dikwiils ook relotioneel orm. Er ziin

"ook 
ook reeds een hele reeks portners

qeweest. Moor geen von de triend'
ichoppen -os drrrzoom. ledere breuk

deed *ee, piin en doet nog Piin. Men

zoekt noor ollerlei middelen om die piin

te doven. Het oontol zelfdodingen on-

der qedetineerden en ex-gedetineerden
ligt h'oger don bii de gemiddelde be,ol'
king. Het ziin signolen von grote won-
h"oo! Wie eenmool in de vuilbok von

de somenlevino belondt...komt door niet

gouw weer uii.. ook nlet bii de vriilo-

tinq. Hoe dikwiils heb ik niet horen zeg'

;Aolmoezenier...de groolsle strof wocht

mii ols ik buiten ben...niemond die mii

^ nog zol *illen om te werken...niemond
dià nog iets oon mii zol willen
verhuren...niemond die nog noor mii

willen omzien...niemond meer!?" De

relotionele nood kon groot ziin. Dikwiils
kon ie olleen moor mochteloos meeluis-

teren noo, de nood ton ie medemens.

Grond onder ie besioon
No hetwoter von de bron {Fysieke nood)

en de.,iiÍ monnen in hoor le*'en

{relotionele nood) brengt deze vrouw de
qrond ron het bestoon bii Jezus ter

iproke (existentiële nood). "Onze Vo-

deren hebben op deze berg oonbeden,
en giilieden zegt dot Jeruzolem de ploots

is woor men moel oonbidden" (v. 20).
De Somoritonen hodden een tempel op
de berg Gerizim en de ioden een tem-
pel te Jeruzolem. De ploots von de lem'
pel wos in de gesclriedenis von lsroël
rrel eerder een punl von discussie ge-

weest. Bii de scheiding tussen Noord-
en Zuid-riik rn erden er door de konin-

gen rron het Noord-rijk eigen tempels

oebouwd te Belhel en Tel-Don (l
Ron.I 2:29). De Somoritcnen hodden no

de bollingschop hun eigen kleine tem-

oel.
)ezus overstilgt in ziin ontwoord oon de

Somoritoonie ook het isolement dot
cultusploohen moor ol te dikwiils ba.rer'
ken. Hii soreekt Messioons over de ure

die komt dot ollen zullen oonbidden in

oeesl en in woorheid, over het komende

Ldsriikvon 
"rede 

en gerechtigheid. Bil

mensen bestool er dus ook een existen'

tiële nood. De mens wil grond onder ziin
bestoon, hoop en houvost in deze ge-

broken wereld.
God heeh zich het lot von deze gebro-

ken *ereld oongetrokken door Ziin
openborinq oon het volk lsroèl en in de

o"rroon ,oin Jezus von Nozoreth. God
i.""dt on, mensen tegemoet in de per-

soon von Jezus. In Hem kriigt God een

menseliik gezicht. Deze onlmoeting met

God door de persoon von Jezus is er in
het biizonder voor diegene die door ie-

der opzii ziin gezet. Jezus overstiigt en

doorbreekt godsdienstige, culturele en

ondere ,ooroordelen om met de geÏso'

leerde mens in conlocl te keden. Hii
moest door Somorio goon. Door kon Hii
doen ,roor"oor Hil gekomen wos, het

verlorene, hel verworpene zoeken! Wie
ziin de verworpenen ,on onze dogen?
Wie zol noor hun toegoon?

Ds.Christion Bultinck.
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Eruaringm i,n de geaangmis
Gelolen bqint in lnt opstaan Lvn afiren
HoPn bqint in ltet diepst uan de uanhoop
Iiqfinbbn u'aar je g*n liefde meer aindt

Het k stil in de hapl uan fu ganngenk. Het is @n opn tuimtt: je hunl allcen aan de
tralies xnr de ramen zim datje in fu getungenis b l. Vrruget uas dat wel anders: toen
stonden alb stubn ifi een apart how en zaten de ganngmen a errraal ,rret bt gezicht
naar wren, zoda, ze elkmr niet kondet. zim tijdens de uiering. Geneenschap _ tormen
was tun nog mriliiher fon nu.
Aan de hruisueg, die eet wezenlijk deet un deze kapl uormt kun je misscbim uel wel
betT zien dat ue in de getangettis zijn: de scberptc aan txt hnn, de twdbeid en bet 1,
rcrdiet, komen in den hruisweg uel ery sctterp naar ïoren.
lk laop er nu dih tuee jaar fi d ab pmtesldntse aolmvzeniet _ dat is niet ltng - ,taar
lang genug om de bardheid m de behlemning te emarm mn bet letw ,,bit flen,,. Het
"bifiïren-zijn" k mreilijh, mensen uelen zich nacbteloos, albrcuel fu meeste er maar
uan profulefl te mahen, wat ze hunnen.. De ontrnuting binnefl zijn beel intens. Hiel
h njejezelÍniet aelscbuibn akje eerlijk bent. Itiet uatten de mashns af. AIe gaxnlens
uo en rauue, pijnlijhe uerheliikt*id.

Horde moskers
Jo, het is woor, hier *orden ook horde
moskers gevonden: soms brengt diep

,erscholen -onhoop mensen erloe om
zich niet meer te lolen roken. Ze mo-
ken ,on hun hort een steen, veroorde-
len en vernederen onderen en probe-
ren zelÍ zonder kleerscheuren de ring te
vedobn. Moor don is de groohc schiu-
ring ol geschiedt: de breuk tussen wie
ie echt bent, wot ie echt voeh én de nood-
zook le moelen ovedwen. Zo wordl nog
eens uilvergroot wot we "builen" nor- ,
moolrinden. Mensen zijn vook oorde- -
lend en willen niet geooideeld worden
- ,ook hebben we onze scherpe *oor-
den ol uitgesproken roordoi iemond
onders die over ons uilspreekt - zo ver-
dedigen we onszelf ol voordot we wor-
den oongevollen - op die monier pro-
treren we ons le wopenen teoen de piin,
de kwelsuren die *e vroegËr opliepen
door onverhoedse oonvollers. Dot is
heel menseliik en begriipeliik. Als Je-
zus zegt: "oordeelt niet opdot gii niet
geoordeeld worde", don goot ziin hort
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Treurcnde MaÍia Magdalena ondet het kruis. S. Dati
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uit noor die mens, die zichzelÍ ols "ge-
h,vetste oordeloor" uitspreekt orer ie-
mond onders. Wooruit komt dot ver-
oordelen onders voort, don uit ongst: -

we moken iemond met woorden kopot,
voordol we zelÍ kopotgemookt worden.
ln de gevongenis, woor ie met zoveel -

in Anlwerpen veel té veel op een kluilje
zit - wordt deze houding soms ook de
enige woormee ie kunt overleven.

Moskers vollen soms oÍ
Er gebeuren ook heel veel ondere din-
gen, woordoor ie merkt: de moskers
vollen of. Solidoriteit uit onverwochte
hoeken, mensen die iets delen, die niet
olleen oondocht voor hun eigen proble-
men hebben, die elkoor wiizen op
goede o&ocoten, op mogeliikheden om
meer profiit te hebben von ie bezoek.
Wot wos de mon, die ik onlongs be-
zocht ongelooÍliik gelukkig met de
(kleine) veiondering in de wet, die zulk

enorm grote gevolgen voor hem heeh:
hii mog én keer per moond ziin wet-
tige ech§enote op "ongestoord bezoek"
(wel twee uur long...) loten komen, én

in plools von hree keer per rreek mog
ze drie keer per week bii hem oon tofel
zitten - onder het toeziend oog von de
bewokers en temidden von nog dertig
ondere mensen. Toen hii het vertelde
glonsden ziin ogen ,on donkboorheid:
God hod deze nieuwe mogeliikheid om
ziin wouw voker en inlenser te zien, voor
Hem georgoniseerdl We donkten er
somen Yoor.

Kruisweg
De kruisweg in de kopel spreekt mij oon:
elke stotie is gemookt door een ondere
kunstenoor, ze ziin dus ollemool onders,
moor ze vormen toch een geheel. Een

herkenboor geheel: elk liiden heeh ziin
eigen kleur - en somen is dit het liiden
,on de mensheid, ,on de menselilkheid,

7
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Z Statíe

Jezus begint zijn Kruisueg

Oliewrf M.L. De Cauuer

'Vie uit je stam bat hflishout Hiefi,
Hil$ ait zicbzelf b laatste fuP'

Mwzie-
Hij hont,
de Doorngekroonde,

Jez lt Hern ziefi,

Je hrn je niet qeryissen

HA ,wp, je zelÍbij naan,
"Onoindige fu»rr",
Hij ttwt \anp bestun.

1.C., decembr'9



ron de gehele mens. Ecce homo: zie
de mens... Hier kun je er niet noost kii-
ken.
Bii sommige von de sloties hongen nog
ohijd de gedichten, die geschreven wer-
den door vrouwen von de vrouwen-
oÍdeling. ln Antwerpen is dit moor een
kleine ofdeling: olhoewel er wel eens
meer don dertig vrouwen ziin, is er moor
echt plools voor lweeentwintig.

Lucy - gevongen genomen omdot ze
drugs bezot - schreef bii de negende
slotie: "Jezus voh voor de derde keer":

noor de derde mool viel Hij neer.
Toch slond Hii op, en gíng verder weer.
Heer, sto níi bii, help míi op te staon
en verder met míjn leven te goon..."
Hopen begint in het diepst von de won-
hoop... Het is niet voor nieh dot de tekst,
die ik hierboren schreeÍ ols motto, in
deze kopelop een centrole ploots hongt.
Lucy is er hel levende voorbeeld ,on.

ln het gedicht dot Esther schreef bij de
de*iende stotie {"Jezus' lichoom wordt
von het kruis genomen"), wordt het "LieÍ-
hebben woor ie geen lieÍde meer
vindt..." wel erg octueel:

de nqeliikheid zoh zijn
om hel tervg E zien:
Al die tiid droogt dot ie tronen
en genest dol de wonde níel.

Esther verloor zelf twee kinderen. Ze
zit reeds longe tijd "binnen". Esther
heeh piin - herkent zich in de wonhoop
von Morio. Op een plek woor de lieÍde
soms ver liikt te ziin, vindt Esther hoor
lieÍde terug: in de herkenning, in de er-
kenning.

Jeonne voelde zich kenneliik het meest .
oongesproken door het beeld rond de 

v
verriizenis: een mens, die vonuit de
gebogenheid opstoot.
Zii schreef somen met lwee vriendinnen:

IEDEREEN HEEFT RECHÏ
OP EEN NIEUWE START

I.EVEN-,, EN NIET OVERLEVENI

Zo krijgt "Geloven begint in hetopstoon
von ormen..." een extro dimensie. Het
is immers ollong bekend, dot het groot-
stre deelvon de gevongenisbevolking be-
stoot uit (konslormen.

C'elooÍ, hoop en liefde
Als op deze plek in de stod, geloof, hoop r-,
en liefde zo *eerklinken - ols we tussen
de tronen en het schelden, het recht en
de wonhoop, de schuld en de onschuld
deze drie op deze monier terugvinden -

don is de Opstonding nog even rei!,el

ols in Jezus' tiid. Hii stond op uit de
doden, en zo deed hil de dood reniet
{ook de dood von de schuld en de pijn,
de gevongenschop en eenzoomheid).
Het gelooÍ in deze Opstonding is ken-
neliik niet kopot te kriigen!

ds. lno Koemon

I

Morio wos gezqend.
Ze wos mder von een heel
specíool kínd.
Ze wíst dot ze het mest ofgeven.
Doorvoor heeh ze het ook
groolgebrocht.
Moor ols vrouw en moeder -
don zeg ik ie dit:
Hetgeen ie in ie droeg,
gratbrocht en I i ehod...
Als ie dit moet oktoon geliik
om welke reden,
don scheurl ie horl en het
litteken geneest nait.
Zelf wetend dot je ait in



Ozgeluh

Hij roemt bet weeuà
Maar telhezs gebeart het taeei
Iets in zijn hoofd zzgt: Doen.
'Ea dan doe ih bet.' -

de zoueebe auto uordt op dat moment gestolcrr.

En alhm hele grote.
Met noaar ea diqt ronhende motore*

Zijn urstand eg: Niet doen!
Maar dat andete roept: Pahhe
Weg scberrea!

Niemand begrijpt ltet.
Mea zzg: Je moet ncb anders hunen!'
Zijn uanboop uordt er allzet maar groter doon

Nog groter!

Hij beschijf zichzelf
'Gespbten,
uctscbetrd aan bitnen,
tuee gedachtet in éen hoP.'

Ik moet ?rraar uegaan.
Niemand begrijpt hem m ik natuarlijh ooh niet.
hij mt eer nieanae naan uillca hebbea"

Itan ih dzt aoor hen rcgebr?
Hij laeht grimmig bij het toorstel
'Sahhel OngehË

^, Zo moet hij mazr gaan beter

Ik da* dat hij htih.
Hecl di4t tat binaet
Mazr uie hijht ziet hem grijnzztt
Met btilm. uordt geuacht tot strahs.

Als de celdcar dicht gaat
'Ons soort jarbt uat af'
Na deze uroorden maakt hij eea schibbeueging,
Waarom?
'Omdat ih dit zannaar zeg.'

Lize Stilma

L)il: Zllen, zot, gezelen. khetsen o,er (exlgedetin*rden en hun Íomilie. Lize Sliln.o. Niikerk 1981-
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De betekenis aan de kerken t)(N)r

het justitiepastoraat
Voor dc bterssiluatie Mn gedetiruerdefi efi ex-gedetinee en hunnm de kerkea aan gmte
betekenis zijn. Veel gedetineerden belinden zicb in een uiciaue cirhel dÍnr pefioonlijke
efi maatschapplijke pfibbtrutiek. Vaqh ontbreeht lwt aan p-soutnlijke nogelijhlreden en
noatscbap@lijhe L'Nruafiden om deze dcieuze cirhel te durbrehen. Ën dan zien we dat
mensen in eindelaze chcuits wn geungenis-in geuangenis-uit terecbt komen. Vebn own
ben lnbbn dan ook weinig ofgem geloofneel in de toehomst.
Door bet uerh uan he! Rums Katbolieh en Prutestants justitiefusloraat konen de herken
net gedetineerde?, in aanrahing. De ke*en kunnm een bijdrage teuerm aan bet bíeden
uan plspctief.
Gruag geef ih iets door aan de ertaingm durmee in t0t Nede anh j stitiepastoraat,
mndom de tlpmaT Vnju,illigerc m Nazory.

Vrilwilligers
ln het Rooms Kotholiek en Protestonls
justitiepostoroot ziin co. 1500 vriiwilli-
gers octief. Zii bezoeken kerkdiensten,
doen mee in gespreksgroepen en soms
ziin er ook individuele bezoekcontrcten.
Vriiwilligers leveren een belongrijke bii-
droge oon het iustitiepostoroot. ln hun
'goon ochter de muren' moken zii zicht-
boor en ,oelboor woor hel in het evon-
gelie om goot. Ondonks muren die men-
sen von elkoor scheiden is eÍ een ver-
bondenheid die bliift. tn de honddruk

die ze geven, in de kofÍie die ze rond-
delen, in de belongstelling die ze tonen,
loten zii iets voelen von de liefde non
God voor de mensen. Gedetineerden
strellen de oonwezigheid von vrijwilligers
op hoge priis. Ze zien hen ols mensen
die hen niet oËchriiven. Ze ervoren hun
oonwezigheid don ook ols heel bemoe-
digend. Nogol eens wordt een begin-
nend.gelooÍ in een nieuwe levensweg
gewekt door vriiwilligers. Ook voor vrii
willigers zelÍ is het werk von betekenis.
De meesten beginnen eroon om iets voor r

onderen le doen, moor goonde*eg v '
merken zii dot ze er veel voor terugkrii- ,

gen. Door deelnome oon de gevon-
geniskerk worden vriiwilligers sterker
bepoold bii de betekenis von hun ge-
loofen wordt hun uisie op het leven ver-
diept.

Nozorg
ln Nederlond is in de kerken qrote be-
longstelling gegroeid voor nolorg oon
ex-gedetineerden. ln dit verbond wil ik
twee proiecten belichten: Exodus en
ISNA.
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Exodus
Een kleine 20 ioor geleden werd in Den
Hoog met steun von de kerken vonuit
poslores en vriiwilligers ín het iuíitie-
postoroot begonnen met hel Exodus pro-
ject. Het begin log in een oonloophuis
voor mensen die vrii kwomen en loler
ontslond er een huis voor begeleid
wonen. lnmiddels ziin er op 4 plootsen
Exodushuizen 

"on 
de grond gekomen

en op enkele ondere plootsen zullen bin-
nenkort nieuwe huizen worden geo-

-- pend.
Het concepl von Exodus goot ervon uit
dot oon criminoliteit vook een breed
scolo "on 

persoonliike en mootschop-
peliike problemen ten grondslog ligt.
Criminoliteitspreventie dient zich don
ook op die brede ochtergrond-
problemotiek te richten. Exodus biedt
begeleiding op de gebieden 'ronen,
werken, reloties en zingeving. Er is in
de huizen een gestruclureerd dog-
progrommo en het begeleid ing s-

progrommo loopt uit op hel reoliseren
von huisvesting en werk.
De begeleidingsresultoten ziin hoog.
Von belong bii de Exodushuizen is dot
ze niet op zichzelÍ besioon, moor dot
ze worden gedrogen door kerkeliike ge-
meenschoppen. Zo ziin ze verworteld

1 in de somenleving. Enerziids betekent
dot Íinonciële en inhoudeliike steun ,oor
de proiecten en onderziids leneren de
proiecten ook in de somenleving een

biidroge oon de bewustwording dot
gedetineerden no hun detentie recht
hebben op nieuwe konsen.

gedetineerden. ISNA
geeÍt hiertoe roorlich-
ting en ondersteu nt
ook initiotieven vonuit
de kerken op het ge-
bied von nozorg. Ook
heeh de ISNA een lon-
delijk vriiwilligers-
neharerk. Deze vriiwil-
ligers ziin beschikboor
om gedelineerden no §
hun detentie te bege-
leiden. Dit is geen professionele hulp,
moor het goot om mensen die bereid
ziin met iemond no de detenlie een

stukie mee op weg te goon. Dot kon

betekenen: somen goon noor het Ar'
beidsbureou, somen iels zoeken von ont-

sponning, somen noor de kerk goon.

De gewone dingen von het leven delen
en -eer oonknopingspunten vinden
,oor een begoonbore weg noor de toe-

komst.
Een bijzonder proiect von de ISNA is

gericht op de situotie von gevongenen
zel[: vriiwilligers brengen kinderen op
bezoek bii hun gedetineerde moeders.

Uit de ervoringen met vriiwilligers en in

de nozorg is gebleken dot velen in de
kerken te moliveren ziin om mee te doen

in de zorg voor de loekomsl von mede-
mensen. Éet is doorbii ook gebleken dot
dit geen eenziidige beweging is, moor
een wederkerige- Zo kon meedoen in
het iustitiepostoroot, het meezoeken
noor perspectief voor mensen in een

moeiliike Íose in hun leren, een heel con'
crete ervoring -orden "on 

woor het in

het geloof ten diepste om goot, nome-
liik dot in de wereld ,on God mensen

uit olles wot hen gevongen houdt mo'
gen opstoon en leven.

Drs. J.D.W. Eerbeek,
Hoofdpredikont

Dienst Justitiële lnrichtingen

t

ISNA
Vii[ ioor geleden stortte het werk von

de ISNA: de lnterkerkeliike Stichting tot

berordering ,on Nozorg oon ex-gede'
tineerden. Globool genomen heeh de
ISNA tot doel kerken te oriénteren op
en b betrekken bii de nozorg oon ex-

n
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(E anmenische soïnenwerking
aalrno e zenierc di,erc t en
Sedert 1997 is er in België een bernieuwde oecumenische samenuerking tussen de
rmantu'mrfu lij km ucnr lret gerungenisaalrutezeniersclmp. Na enhele posit iete orrtmoe -
lingefl oLer en u'eel op de bureaub uan de katbolieke m protestantse hufdaalmaezeniers
hu,am de ucumenische samenuwhing in em strnmrcfinclling. tn januai lW u,erd op
lnt kabinet mn bet Ministerie tafi lustitie een uerkgflNp opgericbt tu uoorberciding uan
een Koninklijh en Ministerieel Besluit met betrehhing tot de opricbting oan em algetnene
dimst geuangenkaalmoezeniers bij lret Directoraat-Gmeraal Eredíenstefi - een departe- Y
ment uan het Belgiscbe llinisterie ,)an Justílie. Samen met de wrunlu,oordelijbn uan de
Utbodoxe en dc Anglicaanse Kelk in klgië 0oor het geungmisaalm@zenierschap wet-
dm z{er rqelmatig xnrbereidende uerheryaderingen gebouden.

A§emene genode?
De concrete oonleiding von dit Konink-
liik en Ministrerieel Besluit brocht ons ook
op het spoor von ondere lerreinen von
somen*erking. Zo hrom er een gezo-
menliik schriiven in verbond metde cen-
ho voor illegolen in Belgié en somen met
de dienst voor morele consulenten een
verzoek voor een olgemene genode oon
Koning Albert ll enkele dogen voor KersÍ
in 1999. De Belgische medio presen-
teerden dit in;tiotieÍ ols iets uniek, wont
nooit eerder tevoren wos er zo'n open-
boor gezomenliik opheden geweest von
de gevongenisoolmoezeniers en morele
consulenlen. De persconÍerenlie woor
het iniliotieÍ werd voorgesteld woren de
eerste beelden von het ovondiournool-
Alhoewel de Minister von Justitie het
genodererzoek meteen negotief beont-
n oordde, kwom er toch een olgemeen
gunstige reoclie von de gedetineerden
en zelÍs von een z&r bekende stroÈ
pleiter in Belgiè nl. Meester Jef
Vermossen. ln enkele ondere londen
werd er ter gelegenheid von de viering
von het Millennium wèl een olgemene

genode geschonken. Alhoewel de
Belgische vorst géén olgemene genode-
mootregel wilde okondígen voor de 1-,
verord*lde gedetineerden, vroeg hii
merkwoordig gmoeg zelÍ in ziin Kerst-
loesprook begríp voor zi'1n foulen
thuwelijksproblenotiek) ín het verleden.

Postorole brieÍ
Voor het momentliggen erplonnen kloor
om te komen tot een openbore posto-
role brief voor gedetineerden, onder-
tekend door de hooÍden von de vier er-
kende christelijke erediensten in Belgiè.
Op notionool niveou bliiÍt er regelmo-
tig overleg mel de verontwoordelijken
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voor het gevongenispostoroot von de
vier erkende christeliike erediensten. Er

is sedert kort ook grensverkeer wot be-
treh het biiwonen von elkoors studiedo-
gen. Mogeliikerwiize zol er in de no-

6iie toekómst op hel terrein von de vor'
ming meer intensieÍ worden somenge-
*er[t. De hooÍdoolmoezeniers von de

kotholieke en protestonlse eredienst lre-

den sedert kort ook somen oP in hun

conlocten met het Ministerie von Juslitie

en hel Directorool-Generool StroÍ-
-r inrichtingen.

Veniikende somenwerking
Op sLmmige plootsen is er ook oon de

bosis een zér goede lokole somenwer-

king. Enkele gè"o ngen isd irecties zools

deze le Dendermonde en Leuven-Cen-

trool hebben enkele keren per ioor een

werkvergodering met de plootseliike
kotholie[e en Proteslontse oolmoeze-
niers en de morele consulenten.
Op internolionool terrein ziin er regel-

morig oÍvoordigingen noor de Europese

en liternotionàle Conferenties von de

lnternotionol Prison ChoPloins
Associotion (IPCA). JooÍliiks is er ook

een onlmoetingsdog met de collego's uit

Nederlond. ZJlke iontocten ziin ohiid
verriikend en 

"erbreden 
wederziids de

1 eigen horizon!

Ds.C.L lBultinck

B ffi

G ETAIGENIS VA,\ EE,\ EX.GEDET INEERDE

"Graag uil ih txnr l*t prutes'tantse

tijdschnfr De OW PNrt ie$ aertellsn

oLer mijn lewn al§ ex-gedethteerde.

Ihie jaar gelefun hwam ih unrumrfulijh
Mj. Ih heb tot nu tN ann alles gerybd
on mij in de smonlening terug aan te

passen. Contact met Íamilie, het zoehen

oan werh en aen uoonst. Er blw echter

enhelc zaken die l*t nii bliiuend nwiliih
naken, zo biiunrbeeld bet'battiis uan

gud gedrag m zeden' uafircP miin struf

nog steeh l)erneu $aat en uMrdMr ih

tot na tN nog geen aAst werh heb hunnen

uinden."

Maio Duiacquiet,

lid hotestafltse Fcrh Dendernonle
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wii bidden
om een buis twn beuaing
uaar allett vvilig ziin,
omdat fu zwabten er l*ilig zijn.

Vij bidden
om en huis uaar zowel aardacht is
uw aht)ie Lraagt om bxnd m licfdc,
ful nienand boefi te nnen
uat niemand lnm wou gann.

Vii hidden
om een buis urur uu»rnrdeel
en scborre scbíjh zijn uitgedra.en,
zodat de efie merrs

omu,ille aan de ander
nict uo t nogruezen,

itgeuerun.

lYij biddert

om em huis uaar gercchtigbeid
lnt slrafrecht al ouerlaten,
uaar rechtspraah niet de urask
maar dc tezening mrm zal gann.

Vij bidden

om een buk uur de misdaad
uan het nenen
is rwungen dar de u,eldaad
uan het ga.vn.

wii Udderl
on een buis uaar mensen uonen,
die umgoed bqrijpen:
uij zijn elhanders bnnd
en leten aan elhaarc gmade.

wij bidden

om een buis uaar uater m lurht,
licbt en warrnte, eten en dinken
eindelíjk uat allen zijn
en uaar uij,
ter bescbutting tegm ueet m uind,
tij en ontij, allmn nog
mct elhíir orngetvfi zijn.

V/ij bidden
om een buis op ntam uan God
en in's ltemelmaam op urde:
een ander huis lan beuaing.

Jan uan Opbergat

t
Uít: Het Koínpos_
'De &§ dot God

een nieuw verhool bqon'.
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b zijn Lwnuit bet geuangerrispastotaat ,rogdl u)at drgumentÈfi Mn te ,,yvrcn om een niu-
u.,erc oansluiting te bepleiten, niet alleen bij de diaconale nur ook bii de pofetkcbe

functie wn b brh. Zij die binnen fu ganngenísmuren uerhen, wruacbten fut mnait fu
herbn ak zendenfu instantie, uitdruhhelijh stimularwn geguen worden aan alles uat
bijdrmgt tot een fieer bumane recbtscultuur.

lntemotionole oondocht
Verzoening en vergeving behoren tot de
kern von het christeliike gedochtegoed

^ en moken bosiscolegorieén uit von onze
religieuze ethiek. Hetwos op grond von
die overwegingen dot de Evongelische
Kerk von Duitslond in I 990 een kroch-
tige oproep deed oon hoor gemeenten
om impulsen te geven oon de doder
slochtoffeóemiddeling. ln hoor memo-
rondum SrroÍe: for zur Versöh'
nungqstrof: P@rf bt verzoening?) goot
de Evongelische Kerk ervon uit dot het
christeliike gedochtegoed een
" Hebommenfunktion" (= een vroed-
vrouwfunctie) le vervullen heeÍt in ver-
bond met olles wot kon biidrogen tot
herstelen bemiddeling tussen doders en

slochtoÍÍers.

Op grond von dergeliike overn egingen
wordt door de "historische vredesker-

1ken" 
- de Mennonieten en de Quo-

kers - ol ioren gepleit voor een
doodwerkeliike erkenning en promolie

"on 
de ethisch-politieke dimensie von

de christelilke verzoeningsleer ln Ca'
nodo en de VS.A. werpen zii zich op
ols uitgesproken voorslonders von de
zooenoomde'Restcrolive Juslice'-bewe-
giig, d.*.2. de be*eging die de
stroÍrechtspleging grondig poogt te
heroriënteren op restitufie, herstel en
probleemoplossing en dit door de be'
trokken portiien op hun eigen biidroge
doorloe oqn te spreken. Voorol vonuit

het " Mennonite Centrol Commítlee"
wordt er heel octief, op bosis von gede-
gen *rerkdocumenlen, voor gewerkt om
het gedochtegoed von deze beweging
te verspreiden en inspirerend te loten
inwerken op het crimineel-politieke be-

leid.

In Finlond tenslotte werd onder impuls
von de Lutheroonse kerk in het koder ton

Dit gedochtegoed wordt met doodwer-
keliike sympothie ondersteund door "De
Rood von Ke*en voor Grechtigheid en
Críminologie", opgericht in 1974 door
de Conodese kotholieke bisschoppen-
conferenlie en de Conodese Rood von

Kerken. De rood teh 32 leden met ervo-
ring op het justitiële werkveld en heeft

ols opdrocht kerk en somenleving be-
wusl le moken von een humone reoctie

op criminoliteit. De lootste ioren wordt
door de rood duideliik gestreeÍd noor
een herstelgerichte benodering.

Op 30 ougustus I 995 publiceerde ook
de bisschoppenconÍerenlie von Nieuw-
Zehnd *n postorole brief woorin zii
zich krochtig uitsprok bgen het over-
motig gebruik von de vriiheidsstroÍ en

EqeÀ de condities woorin deze wordt
uiigeroerd. Zil pleiten op grond "on 

bii'
belse orgumenten voor een herstelgericht

strofbeleid niet olleen voor ieugdige
delinquenten, moor ook ,oor volwossen

doders.

Een open poort no.&r aerzoening?
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de bemiddeling tussen doders-slochtoÍ-
Ërs een schuldoflossingsprogrommo op
punt gezel. Doordoor kunnen ex-gede-
lineerden een beroep doen op een
Íonds, opgericht in l99l in somen-
sprook tussen het ministerie von Justitie
en de Kerk. De doder kon uit het fonds
putten om ziin schulden oon het slochtoÍ-
Íer te betolen. De doder wordt verder
geholpen vio onderhondeling rond o.o.
obetolingslermiinen en leningen. lnitio-
fieÍnemer wos poslor Pekko Viren.

Door we*ing in de mootxhoppii?
Het volt fe betreuren dot de uitwerking
von dit olles, ondonks bovengenoemdà

lovenswoordige pogin-
gen, voorlopig eerder
morginool bliift. Men zegt

i,,lx. weleensdol'verzoening'
niet oonsloot in de hul-

. dige mootschoppii, om-
dot velen niet meer ver-
trouwd ziin met dit soort
christeliike begrippen.
ïoch is dit een te goed-
koop orgument, en het
onÍsloot de kerk zeker
n iet von hoor mede-

" verontwoordeliikheid om
een humone rechtsculfuur
te scheppen.

F. DeNrrrs, beleids-
odviseur bij de Amsterdomse politie,
woorschuwl tegen het gevoor dol de
kerken zich hieóii "voor het korretje von
het stroírecht loten sponnen" wonneer
zii klokkeloos het noodzokeliike morele
droogvlok zouden lereren voor een e[-
feclieve skofrechhhondhoving :

«lk blik met weemoed terug op de tiid
dot criminoliteít nog zonde hee e. Niet
dot ik hen terug zou wíllen hebben,
wont er zot een hop verstíkkende hum-

bug oan vost. Moor oon dol zonde-
begrip wos íets verbonden dot ik wel
groog zou wíllen lerugzien, moor dot
ín het strakechteliike debot nog nou-
weliiks een plools heeft: vergevíng. Niet
om onrechl toe te dekken, moor ín de
betekenis von opníeuw mogen bqín-
nen. lk wocht op het moment dot polí-
tíeke poníien en miníslers díe zeggen
zo pol le stoon var het herslelvon chrís-
telijke woorden en normen, deze chris-
telijke waorde - vergeving - ak weer
eens in de mond nemen . Von de kerken
verwocht ík dot zij dot nel doen, ak -

en '1uíst mel betrekking tot crímínaiíteit.» 
Y

Echle vergeving en verzoening
De kerk zol moeten duideliik moken hoe
uit hoor spreken over vergeving en ver-
zoening werkbore ideeën kunnen wor-
den gehoold. Het zol er op oonkomen
dot de kerk de identiteit von deze
bevriidende woorden probeerl gooÍ te
houden. Vonuit de Reslorotive Justice-
beweging hebben de woorden "verge-
ving en verzoening" terecht internofio-
nole oondocht gekregen. Benodrukt
moet evenwel worden dot die begr;p-
pen niel kunnen worden ingepreni op-
gelegd of ofgedwongen: dergelijke
rn oorden gebeuren fussen mensen, in
oulhentieke reloties. Kwestie is doldqor-
voor een gunstig klimoot wordl gescho- 1-
pen: inleroctie en contocl tussen men-
sen (doder en slochtoÍfer), woordoor
noties von berouw en verzoening een
kons krijgen; zo worden normen ocfu-
eel en herkenboor in personen.
Deze woorden kunnen echbr nooitwor-
den gebruikt ols een inslrument voor hel
bereiken von een oÍonder doel, bilvoor-
beeld het voorkomen von recidive
(=iemond die hervolt). Zulks zou de deur
oPenen voor een moniervon redeneren
woorin verzoening en de doorop ge-
richte herstelproiecten *orden ondèr-
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steund zolong zij de gewenste resulto-
len opleverl, moor *orden oÍgeschoh
zodro dit niet het gevol is. Verzoening
en vergeving kunnen nooit worden oÍ-
geschoft; het ziin geen verwisselbore
beleidsinshumenten. Woorden moelen
oltiid doorgoon; zii hebben een bete-
kenis in zichzelÍ. Wonneer verzoening
ols perspectief o priori uit het persoon-
liik en mootschoppeliik le"en wordt ge-
sloten, leggen wij de "misdodigen" in

hun harood voor oltiid vost.

^ Houdbore toekomst
ln het licht von bovenstoonde beschou-
wingen is het een hoopvol teken dot de
themo's die op de eerstvolgende biieen-
komst von de Europese gevongenis-
posLcres, oongesloten bii lrcA, - en

die doorgoot von 8 tol 14 mei 2001
Driebergen (Nederlond), uitdrukkeliik te

moken hebben met het uitdiepen en con'
creel moken von "vergeven en verzoe-

ning". De ogendo 
"ermeldt 

onder on-
de.e d. themà!: het mootschoppeliik be-

long von het gevongenispostcroot, de

Reslorotíve Justicebeweging en de uit'
werking hiervon op hel Íunclioneren von

de gevongenispostores, reclosserings'
hulp en nozorg. Wot betreÍt dot lootste
themo wordt ingegoon op de mogeliike

^ bildroge von de moohchoppelilke en
' kerkeliike voorzieningen in verbond met

de sociole herintegrotie von ex-gedeti-
neerden. Het ligt voor de hond dot hier-
mee de link *ordt gelegd tussen de pro-
fetische en de dioconole opdrocht von
het gevongenispostorool én von de "ex-
tromurole" (=buiten de gevongenis-
muren stoonde) kerkgemeenschop.

AChiEI NEYS

o dol her btool oontol gedetineerden
in België 8.450 is

o dot het totool oontol plootsen (de

copociteitl slechts ó.822 is

. dol ongeveer 70% ionger is don 35

ioor
. dot de gevongenissen hooËzokelijk

bevolkt worden door monnen (95%)

. dot 7% von de gevongenis-
bevolking bestoot uit
geihterneerden

o dot vermogens- oÍ eigendoms-
deliaen (dieÍsrol, heling, 

'olsheid 
in

geschrihen, oplichting, brondslich-
ting) de grootste groep uilmookl
(ongereer 47%)

. dot voor persoondelicren (moord,

doodslog, gilzelneming, seksuele

delinquentie) l0% minder don de
vorige groep voo*oml (ongeveer

37%l
. dol enkel voor moord en doodslog

slechts I 3% veroordeeld is

o dot het oontrol drugsdelicten de
lootste 30 ioor enorm gestegen is:

ln 1970 l%
ln I 984 l0%
ln 1990 2m
ln 199ó 3TA
ln 2000 ?

Adiunct. Kotholieke HooÍdoolmoezenier
S€ctor Nderlondslolige Shof inr;chtingen
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Themo:

Dotum:

Ploots :

Proqrommo

I 0.00u

10.30u

14.00u

'15.30u

I ó.00u

Gevongenen, Ex-gevongenen en hun Íomilie

Zoterdog 2l oklober 2000 von 10.00 tot ló.30u.

VPKB-kerk Dendermonde
Lindonusstroot 2
Gedeelte vindt ploots in gevongenis von Dendermonde

Opening door ds.PNilsson

Aonkomst in de gevongenis, gesprek, rondleiding, mooltild

- 'De wereld von de gevongenis' door E.H. A.Neys
- 'Het protestonls oolmoezenierschop' door ds. C.Bultinck

Gespreksg roepen

A[sluiting

I Von-"gu het progrommo in de gevongenis moet U zich wel von tevoren

(voor '10 oktober) inschriiven!

Oroonisotie: Een somenwerkinq tussen de VPKB-commissies, Gemeentedioconoot,

EiiEr"n i"rr.hop in de stroÍirrichti ngen en het Vohvossenenvormigswerk.

Dil nummer von de Open Poort is in somenwerking met hen trot stond gekomen.

Het wordt op deze dog ook gebruikt.

GESPREKSIÍRAGEN

ll ls de oevonoenisrhof een iuisle wiize om criminoliteit te bestroÍËn, uit ie bonnen en l€ vooÍkomen? En wot' 
is onzË risie"op oltemoti; skoff;? Hoè kiigen de slochtoÍftrs *oor ze rechr oP hebben?

2l ln ons lond is de doodskoÍ uit het srofrecht verwiiderd. Er zouden bilbelse orgumenlen ziin voor eí
bijbelse orgumenten ziin tegen de doodstroÍ. Wa is hierop onze visie en woorom?

3) Een poor zwoor uit de hond gelopen midodige zoken hóben de lootsc ioren ons lond en de 
"isie 

op

stÍofuitvoering bii her brede frbli* tc* bein'loed. Wot kunnen de Kerken doen om de spirool von

i:olement en '&nronisering' woorin gàongeflen le.ech ziin geloínen t'è doorbrelen?

4l De situolie von de 'geihteíneenden' in onze sfoÍinrichlingen is in veel gwollen gewoon heneden moots.' 
Belqië *erd door hJ hot 

"on 
Slroohburg reeds in hree geollen hieromlrenl veÍoordeeld. Hoé kunnen we

olsie*en oondocht t ogen voor deze coiegorie medemenseÍ in oílze strofinrichtingen?

5l Voor veel ex_qedetineerden is de terugleer noor de somenlering geen eentoodige *eg o.n le goon_

So< iole relhteqlíolie, her vinden wn een-betoolhore woning, ha vinieo von een we*ge"er met ie shoblod

ek. bliiven kn;lputen in de reclossering. Hoe kon de Kerk hierin diokonool helpen?

l9

27" Waamse Diaconale Dag



RADIO: DE PROTESTANTSE SIEM
Woendog Il onobí m VRÍ/Rodio l -1g.nuut
I?ADIOPASÍOÍ?A,\I door Fronk MoÍivoei

Woensdog 25 onobt m VPf/Rodio 1 - 19.N uur

BARÍIME,S door cts. c. Schouten

TETEVISIE
ZondoA 22 oklobet m VRI/IV Conv6- !».§ouí
ÉEN GESPi?EKMEIrUNSIENAA,ö Prod. A. Ponhui§

TETEVISIE PROIESTANISE EREDlENSTEN
Zondog l5oktobet2m YPvrul - lo.muur
EREDIENSI vanuit de VPK*KERK HASSELï

VooígongeÍ: ds. L. de Oude

lluaílofig:
Voo.l(olt ifocd iftur- - Den Hoqg

Fog./t Sanaltci.. yr9qf, dt 0e [fo.d-Uiol.
lskenhg§n vorl een Aírlk€l. votk (Ul $),tgEE

Pqg,ó: touri(b lilqio lrogdd€oq'S. Í)qI, ult
lrÍouueíl h de 8iÈ.1. H. Hoog o.o-, pogl 2ÍP, t993

Pog. l0: Foto u AÍochuE vooí'De c€b€d3week vooí ale

E€Í$eld',1t9ó

BelAisch Píotestonts moondblod Íer bevor-
de ng von het gesprek rcnd geloot en
somenleving.

VeÍschiinl 9 mool peÍ iooÍ

fu tfuclie uodl garymd &nr leba ran
de UeÉiigde Pmleslonlse Koh in België:
KoÍin Debroey, Mechelen'
Greelje de Oude, St Moiens-Lotem;
Dr. Egbert Rooze, AnÍwerpeD
Lydlo von Essen, Sl Mortens-Lotem:
Ds. EÍns1 Veen, Leuven'

MoÍgreel Koning-Swonkhuisen, Kopellen
(eindred.).

Qatoot irt:
Leo Coveliers Anrwerpen (teco)

Uetuntu\tordijb tirgarc:
MoÍgÍeei Koning-Swqnkhuisen
Leeuwerikloon 25 - 2950 Kopellen
1e1.03-óó40ó2ó
E-moll: koningswonkhuisen@pi. be

Oriuvtp el druh:
Drukkerij Von Hoof n.v., Ekeron

Abonnemenbp.ii§
Belgièr BF ó50,- perjoor
Nederlondr Í 39.50,- per joor

Losso nummeÍs
veÍkrijgboor voor Belgiè BF 80,-
veÍkijgboor voor Nederlond f 5,-
dooÍ over te schíjven oÍ te sforten op
ondeÍstoonde PostbonkÍekeningen.

GiÍl€n
groog t.n.v. Stichljng'De Open Poort'
le Roosendool oÍ Edegem

Opgoven qbonnementen
en odÍGrYiirglngien

BELGIË:
Stichting DE OPEN POORT
Poslbus 41. 2ó50 Edegem
Tel. (@32).3.457.83.32
Postcheck: 00G01 7l 334'32
NEDERIAND:
Stichting DE OPEN POORT
Postbu§ 333, 47m AH Roosendoot
Postbonk: 498ó89

tlet volg€rÉ nrrÍrÍn€r konÍ dl in (bceíÈéÍ en t|€€í
oÈ iil€li 'Vrsde op (d€zo) oordo'

leksten von d€ rodio-uitlending6n:
Hooldbureou VPKE: MoÍsveldstÍoqt 5, 1050 Brussel

t

http://www.protestonel. be/VPKB/DeOpenpoort

COLOFON


