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PASSIE VOOR HET ruSTITIEPASTORAAT
EN VRIJHEIDSDRANG Eerbeek

Passie voor het justitiepastoraat en vrijheidsdrang

door Jen Eerbeek *

Dames en heren,
beste collega John Hendrickx,

Mede namens Peter Huysmans, de rabbijnen, de plaatsvervangers en de
bureaumedewerker. ', ll rrqdaag bij je oÍficiële afscheid graag enkele
woorden totje spreken.

Van de week, in Utrecht op een van qn2g hsidagen, hebben we met elkaar,
hoofden en adjuncten,toen jij wat langer weg was, een paar karakteristieke
punten overjou bij elkaar gebracht. In de eerste plaas willen wij noemenje
vooÍdurende inzet op een sterke eigen positionering van de geestelijke
verzorging. In de tweede plaats is ons opgevallen hoeje altijd geconcentreerd de
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Tot op vandaag benje voluit actiefen aanwezig geweest in het werk dat we met
elkaar hadden te doen. Er was eigenlijk geen moment sprake van 'rustig
afbouwen en gaan toeleven naarje afscheid'. Dat tekent jouw werkinstelling en
j e verantwoordelijkheidsgevoel.
We hebben in de afgelopen jaren nauw met elkaaÍ samengewerkt. We hebben op
veel ontwikkelingen moeten inspelen an ook onnvikkelingen zelf in gang gezeÍ.
Ik noem er maar een paar: de vorming van teams geestelijke verzorgers in het
veld, het portefeuillehouderschap van de hoofden van dienst voor de cluster-
teams, de discussies rondom de positionering en de vorming van de Dienst
Geestelijke Verzorging en onze bezoeken aan het Birmenhof, het S0-jarigjubi-
leum, het ontstaan en de opbouw van moslim- en hindoe geestelijke verzorging,
de inhoudelijke formulering van het weÍk, met name ook in de context van de
nieuwe aandacht voor zingeving en normen en waarden, de bezuinigings-
taakstellingen, de ontwikkeling van het programma deskundigheidsbevordering,
de nauwere samenwerking tr:ssen de dienslen geestelijke verzorging en tenslotte
noem ik het behoeftenonderzoek en het coachings-project.
Dat is een veelheid van beleidszaken en dat spreekt des te meer als je daar nog
bij neemt de zorg die je had over zo'n 80 RK pastores.
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beleidsstukken bijhield en van commentaaÍ vooÍzag, en hoeje een sterk ana-
lytisch vermogen had in onze vergaderingen.
We willen noemen je aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing voor
het justiíepastoraat en initiatieven die je genomen hebt voor de studie van Fons
Fliermanrr : de kwaliteit van het justitiepastoraat, en in het verlengde daarvan
straks de dissertatie.

En tenslotte de oecumenische samenwerking die jij bevorderde in de nazorg en
in het wijwilligerswerk.
Kenmerkend voorjou was altijd datjeje verantwoordelijkheid nam voor een
deel van het werk dat ons samen aanging. Je hebt altijd gewerkt met een passie
voor het justitiepastoraat en kenmerkend voorje was je wijheidsdrang.
Natuurlijk hadden we ook verschillen van inzicht. Maar ik denk dat het sprekend
was voor onze p€Ísoonlijk heel goede verhouding dat die verschillen van inzicht
er ook konden zijn.
Persoonlijk vind ik het mooi dat we in het werk ook met elkaar belTiend
mochten raken.

John, we zullen binnenkoÍ nog met alle medewerkers van de bureaus persoon-
lijk afscheid van je nemen. Vandaag willen weje allemaal heel hartelijk be-
danken voor wat je in ons midden geschonken hebt aan werkl<racht en aan
inspiratie. We willen je graag alle goeds toewensen in de toekomst. Namens de
vij f denominaties en de gezamenlijke zendende instanties geven we je als
geschenk iets dat verwijst naar ons werk. Het is ook een praktisch geschenk. Dat
zal je goed doen.
Het zijn 5 wijnbekers, maar je kunt er uiteraard ook iets anders te drinken in
doen. Ze verwijzen naar de Joodse geestelijke verzorging, de Moslim geestelijke
verzorging, de Humanistisch geestelijke verzorging, de hotestantse geestelijke
verzorging en naar de Rooms-Katholieke geestelijke verzorging. Zoals je ziet is
een van deze bekers iets groter dan de andere. Dat is toevallig. Voor wie die
staat, daar zal het behoeftenonderzoek straks misschien nader uitsluitsel over
geven....
Zie in deze bekers iets van de behoefte van mensen aan spiritualiteit. Om te
voorzien in die behoefte hebjij vele jaren het justitiepastoraat gediend. Zie in
deze bekers vooral de mogelijkheid om met elkaar de goede dingen van het
leven te delen.

ll De kwaliteit van hetjustiiepastoraat, empirisch theotogisch onderzoek naar de opvattingen
van de katholieke justitiepastores over het justitiepastoraal, juni 2000, Kathotieke Universiteit
Nijmegen.
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John, bedankt voor alles en het gaje goed!

* Drs. J.D.ït/. Eerbeek is Hoofdpredikant bij de Denst Justitiële Inrichtingen.
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