
UITNODIGING

Wij nodigen U van harte uit dit met Jan en Irene temidden van familie, vrienden en
collega's uit verschillende werkvelden te vieren in een feestelijke kerkdienst op

Donderdag 2O jaauarl 2(X)5 om 16.OO uur

in de Boskarrt Kapel, Fluwelen Burgwal 45 te Den Hàag.

Aansluitend is er een receptie in dezelfde Boskant Kapel.

Als U van deze uitnodiging gebruik wilt maken, wilt U dan zo vriendelijk zijn bijgewoegde
antwoordkaart vóór lO januari 2OOS terug te sturen aan:

Dienst Geestelijke Verzorging, t.a.v. ds. C.G.Groot-Korstanje
Postbus 30132, 25OO GC Den Haag

Prof. Dr. W. L€mstra, Voorzitter Interkerkelijke Commissie van de Geestelijke Verzorging
in de Inrichtingen van Justitie

Mr. R.P.J.A. Vermeulen, Hoofd Dienst Geestelijke Verzorging van de
Dienst Justitiële Inrichtingen

Ds. C.G.Groot-Korstanje, plv. Hoofdpredikant Dienst Justitiële Inrichtingen

Op 1 november 20O4 was drs. Jan Eerbeek 25 jaar in dienst van het Protestants
Justitiepastoraat.



drs. JAN EERBEEK
25 jazu: bfi het Protestants Justitiepastoraat

20 ianuari 2005



ORDEVAIYDIEIVST
voor de viering van het z5-jarig jubileurn van
drs. JAI\I EERBEEK
bij het Prot. Justitiepastoraat op
donderdag 20 januari 2oos
in de Boskantkapel te Den lfaag.

voorgangeÍ: ds. Cokkie Groot - Korstanje
(plv. hoofdpredikant)

eerste lezing: rabbijn Ruben Bar Ephraim
tweede lezing: dr. Fred van Iersel (hoofdaahnoezenier)

Koranrecitatie:imam Moharnmed Sheikh Ikar Aways
orgel: ds. Arie Poldervaart
piano: ds. Hi$o Hummelen
koor: o.l.v. ds. Arjan Noordhoek

Het " hartendoek" is speciaal voor deze viering gemaakt

door gedetineerden van P.I. Breda o.l.v. ds. Folly
Hemrica en ds. Marjanke van der Horst als activiteit van

het "Catechetisch Atelier".

De collecte tijdens de viering komt ten goede aan het

Childhoodproject waarin mensen uit Sri Lanka en

Nederland samenwerken. Oud-collega ds. Theo

Middelkoop is al geruime tijd a'n dit project verbonden'

De giften zullen worden besteed aan kleinschalige

hulpverlening aan slachtoffers van de tsunami.

Aan deze viering werken mee :



V: Onze hulP in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: uw trouw gaat over grenzen heen'

À, ïilfu;"ENfnnc"oNueN rour oolr ror EEN GoED EINDE

ï, iv""t J* ." "* genadige wijsheid vandaag in ons midden'

A: BEZIEL ONS EN LEER ONS uW WEG

í, .,o deze dae van dankbaar gedenken en vooruizien'

e.' ooon lizus cHRtsrus oNzE HEE& AMEN

neleebed (stdande)

r Op Simr bctg sticht God ziin hcilgc rtcda

Zii hccft ziin hrrtr Hii houdt cr opcn hof.

O fulrts4 vmliit zingcn wii uw lof:

doot uwc Poort z.l icdcÍ biilotrdco-

2 Rahab en Babel zullen u behoren'

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer

en ieder land erkent Hem als de HEER
0 moedeÍstad, uit u is elk geboren!

3 God zal hen zelfbevestigen en schragen

en op zijn rol, waar Hii de volken schrijft,

hen tellen, als in lsrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen'

4 Zii alllen saam, de groten met de kleineq

daniend de harpen en cymbalen slaan,

en onder fluitsPel in het Íonde gaan,

zingend: ,,ln U zijn al onze fonteinen"'

(wc gaan zittcn)

Inleidin op de dienst

IntroïtusPsalm: Psalm 87



Lied: "O li tte zl nwl
(nr. 180 u it Liturgisch Wcrkboek voor JustiÍePastoÍes)

1. Om UclÉ te zrt,I z$\ ge - Lo - mea,

etn hans vaa me8-s€tr n€ - ÍEld - wijd

die vaalsam van de VIE - de dro - mea

en urcr-ken aan ge-rech-tig - heid.

Ont-íeet Yrlrr op - dat ho-ro

lied dat zingt- in nan

tot deu-r e In€tr-sen

hrd itr hrd

2. Om licht te zijn voor alle landen,

een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handerq

de hemel houden wij ten dooP.

Kom aan het licht, kom weer tot wereld,

neem wanhoop weg en duisteruis,

laat zonder last van leugens leven

het mensenkind dat toekomst is.

3. Om licht van licht te zijn op aarde,

aanhoudend licht van het begin,
opdat geen m€ns meer zou verdwalen

zet Cod zijn eig€n bloed nu in.
Opent uw haÍt, groen licht voor ogen

de hoop grooit waar' geen wegen gaan

en wie op pad gaat, ongelogen,

vindt ooit de hemel oPenstaan.

men"

ge - ho-rco,

vrico - d€o met Yre -

f-1-
-F



Lied: Psalm 72 :, 1.4

r Gccf, Hcrr, dc koniog uwc tcchtco

cn uw gcrcchtighcid

ua 'r kooingr zoon, om uwe luchtco

tc riótcn mct bà;id.

Dln rufut oP eUc bcggca YrÉd!,

hcil op heuvlën top.

Hii zat gcrddcorsn Ycrtrcdlo,

Errt lrEGtr riót hii oP'

seliei

lSaf/Lyon lSlt

6222-29

4 Hij zal de redder Àin der armen,

hij hoort hun hulPgeschrei-

Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen'

die zijn in wees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

Hij draagt hen in zijn hart.

uit het Evan

Koranreci tatie: Sura 93

Orgelmuziek

Overweging

Lezins uit het Boek Konirsen: 1 Koninsen 3: 5 - 12



f . GÍmt ls ile ft4 die vol ting

tneo- !cí ziin ar - de tÉ - Y€r'fiulwt

glod ls Go4 die cP-Permrh- tig

m q de Hci-ne meíx - sen bctwt

Cloa ig de mens, die doet w8t God Eetrí:

wre voc zijn schcP-Ping zrg,

lecft als ccn wa - Í! vr8f

2. God stelt zïD eer in onze hoogheid,

alles legt Hij in onze hand'
zijr naam moet luisterrijk en groot zij[
in wat de mens als koning kan.

Wie zich ontfermt, Gods werk beschermt'

wie goede herder is,

komt strdlend aan hct licht.

3. Wat doet de mens in den beginne,

Adam geeft aan het dier een naam'

hU wil zich aan Gods wereld binden,

hij brengt de lieve vrede aan.

Laten ook wij een herder zijn,
de wereld is in nood,
God stelt op ons zijn hoop.

Coltecte. bestemd voor hulpverlening aan Sri Lanka

-----?-

4-----:-

Lied: "Groot is de God..."
(nr. 140 uit Liturgisch WeÍkbock)



Gebeden, de verschillende intenties worden afgesloten met de woorden

"Laat ons bidden tot U ..." - dan zingen we:

DC lnij drceg oP a - ds-lassYlÉtr - gel§,

die mij hebt ge -

eo als ik hijseail viel nij ol-der-vm- gn

md uw wic - ken eo w§eÍ - ge-g@ÍL

tot- dat it vlir4en Lon oP €i - g€n kachl

Onze Vader die in de hemel zijt'
Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkijk kome.
Uw wil geschiede,

oo aarde zoals in de hemel.

c'eeions heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven'

En leid ons niet in verzooking,
maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninhijk
en de kracht en de heerlijlteid
in eeuwigheid.
Amen.

ir de Íuim - te

ALLEN:

==



Slotlied: GEzane 479

(uit Liedboek voor de Kerken; sÍaande)

r Ara U bc-hoort' o Hccr dcr hc - Íctrr

dc rrr-dc mct lirer nd cn wcc,

mc -.rcn,

hct vrt - tc dc on-zccl-rc zcb,

V.tl U gc-tul-gcs dry co srór.

Giibcbt zc hccr-liikvooa-gcbncht.

2 Cij roept hetjonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker
waar zichhet zasd, ve oren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

3 cij hebt de bloemen op de velden
met koninkluke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping nict vergeet.
't Is alles ecn gelijkcnis
van meer dan aards geheimenis.

Zegen

Wilt u na het uitspreken van de zegen allemaal weer even ga t zitlen?

De volgende mensen zullen Jan Eerbeek toespreken:

. dhr W. LemstÍa, vootzitter van h6t ICJ

r dhr. R. Vermeulen, hoofd van de dienst Geestelijke Vermrging bij DJI

o dhr. R. Timmer, directeur van Exodus Nederland

o daarna volgt nog oen bericht uit het werkveld van het Justitiepastoraat

dc stci - le bcr- gco, Loc - lc

4 L:at dan mijn haÍt U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oreÍl
om al uw tekens te veÍstaan.
Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.



EOOEDSTtrK 93 ÀDDEOEÀA DEEL X.XX

l. I+ ""9- veo Allah, de Barahartige,
da Geuadsrole.

Z Bti d6 glorie rrn de dry.
3. h bi ds rroht 816 het donk€r i§.

{ Uw Eeer heeft u aiat rabten, roeh ir
§i ntielrqgd ovtr E-

6. Yoorraa,r, hd toneodo uu zal beto
6a voor u ilao het vcrige.
6. r. voqrraa,r ur Ecer zsl u gevtn, oo
gii zult turaeden ziiru
7. V@d EÍ u aiet als weea, ÉE besc[€@-
de u!
8. En voad Eli u niet zoatode eu leidde
Eii ur
9. E. vord Eij u aie* i:l armoedo eu
vcri!Ète ul
10. Darom r.erdruk de wees niet,

ll- .Cn &rauw de lÈdelaar niet, af.

o21:.91u;4tÍi,tFà

ó"5';
ö,àó,131+1;

öEÉ,3èsí,{;;ítt

óaiï,a1,i:f.l$i;
,i,ËÍaltw-3;t3

6rbEr-q*írí
&s:*68ízaaa;
ötrel. ,ac.;;
ilyy.,í3;;§Gu

ó*SíJïSi:rtit;
éa,;;ee4:ít:2,w;6

II (

l!. I[aar -"sk de gunst vau uw Heer
bekend-

o,ér iL Biàirpt)



Bij de collecte

Help de Tsunami-kinderen van Sri Lanka!l

Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat op Sri I_anka naar
ralo 10.000 zgn. straatkinderen leven en dat er naar schatting zo,n
2000 per j aar bijkomen. Ze leven op de stranden, in de steden,
zonder ouders, zonder onderdak, lJvend van wai straatverkoop,
kinderarbeid en prostitutie. Het gaat om kinrteren in de leeftijà
variërend van 5 tot I 7 j aar! Deze cii fers dateren van vóór de
zeebeving.
Men kan minstens vermoeden dat het aantal shaatkinderen sinds de
ramp met vele duizenden is toegenomen.
De nood was al hoog. Dat was de reden dat ik met e,nkele andere
Nederlanders, in bijzijn van enkele gezaghebbende Srilankanen, ten
tijde van de ramp op Sri Lanka verbleef. We maakÍe,n plannen voor
de oprichting van een tehuis (hostel) voor straat- en zwerfkinderen in
de plaats Pannal4 een plaats in westelijk Sri Lanka-
Overv.allen door de ramp moesten we de planoen onmiddellijk
bijstellen en de Stichting met spoed van de grond tillen-
Tegelijkertijd werd er door jongercn uit pannala actie ondemomer
Ze- rijden met voedseltransporten af en aan naar de gehoffen
gebieden. Doen wat je hand vindt om te doen....

P" "yd"-q-"_" 
,rjn gruwelillg naar ik hoor, maar ze gaan door.

De plaatselijke autoriteiten in pannala hebben intussin diverse
leegstaande fabrieken en schoolgebouwen ter beschikking gesteld
voor (tijdelijke) huisvesting van kinderen al dan niet met
ouders/familie.
En zo hopen we dat dit tehuis in de loop der tijd kan uitgroeien tot
hetlruis. waar kinderen veilig zijn, aandacht kijgen, liefie en
onderwijs en zich zo goed mogelijk kunnen voófuereiden op een
onbedreigd bestaan in de samenleving. De trauma's z[jn veie, de
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CAI\ONTEK§TEN BIJ IIET JUBILEUM VAN JAN EERBEEK 22-1-2005

l. Ne toespnek ICJ

(canon melodie : 'Himmel und Erde ')

Jan en Irene, da's een sterk sPan

samen staan zij in 1 werh alles is voor de Kerk

bij lach oftraan in 't vel{ iedereen telt!

Al vijf en twintig jaar doet Jan het maar

staat voor de boeven klaar' maakt een Exodus waar

en zelfs de I-C-J stelt hij tevree!

(canon melodie: 'Make new friends')
Àchtertrariesin'""*"*'ï"i,,Ïïiffifrïf,ff 

"lH-",,,*,

5. slaat de protestant de juise maar' etc'

2. Na toespraak Justitie

(canon melodie' DubadaPda')
1. Orde en recht (6x)
dat is de wens van Justitie!

2x

2x

)
)
)

)
)
)

)
)

2. Regels, zijn voor de mensen (2x)+(2x)

.r, 
"r,àeoo- 

wil Jan het niet horen!

3. Slijpen, s§ter1 aan de regels

slijpen, slijten, tot ze dienen voor mensen!

4. Buigen, duwen, draaien, trekken,

wat GÍ wil, is moeilijk uit te leggen!

3. Na toesPraak Exodus

kanon melodie: ,Cuba')
l. rË;;;;'ben je'bekend - met zo'n huis voor een vent? -
;: ilhrljld*;tn aiË u.i"l 

"o 
oe: ik he! mij.n levl lier!

;. A;'dr" ;"- snel naar Exodus, daar kom je in de plus

iEi "".g*t 
oi* wie begon, daar in - Den Haag!
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4,.. . ).67tct^
,í, au, juut

Een bijzonder en inspirerend gedragén door jullie aanwezigheid in

deze mooie kapel, symbolisch voor onze oecumenische samenwerking.

Bedankt dat jullie hier allemaal zijn gekomen.

-?t on i,Lvt bn
Ik dank de sprekers van vanmiddag:

olter Dank aan jou en aan de ICJ voor de sterke steun aan het werk.

.-1 -*e@oeQ! f,eze viering hebben qg"b.d""

Dank aan de ke@voor
\:/

mensen en in middelen.

de gote betrokl<qnheid op het justitiepastoraat in

Vermeul jij vertegenwoordigÍ het ministerie van justitie. Graag wil ik

zeggen dat het ministerie altijd een goede werkgwer voor mij is geweest, zowel

in de gevangenis als op het hoofdkantoor.

Rien Timmer

Cokkie ,hartelijk dank dat je voorganger wilde zijn in deze mooie dienst.

,u\n

n datjlj hier gesproken hebt als vertegenwoordiger van Exodus.

í-t r/z^r1.r, -r< 
l--- ^ 

o AL-^9-

A/4/ uí,z-zr-
4-r^^ ,v L/
À!-4*-A--{

L

cadeau

eve lrene ooi dat we in het leven staan en dat we de ligfde

voor het pastoraat samen delen. Dankjewe.--.4 voor wre JU voor mij bent!

op deze daedenk ik in ha6ii6niÈr adffir

-::- 

<=:- ._=-:- m

aan hen.Zn Àjn allebei overleden. Ik denk m veell le

Zij hebben ml mijn jeu

en mogelij

Ik ben hÈn dankbaar datze mij hebben gebrach

e e n en rulmte

I

lijkgestem

t in de wereld van het loof en

mrjn

van de kerk.



Mijn motief om in het justitiepastoraat te werken vanafhet be tot nu toe degln

de gedetineerden en ex-gedetin het werken aan hun

levensperspectief.

Ik vind dat hier essentiële taak ligt voor de kerk. Justitiepastoraat is voluit:=-
kerkenwerk. Dat heeft alles te maken met het hart van het evan lie: de zorg

voor menseo in de knel.

Ik heb het justitiepastoraat nooit gezien als otrorlg

&orps. ! heb het werk altijd willen plaatsen in het bredere verband van de kerk

en van de samenleving.

Als het om gedetineerden gaat, gaat het niet alleen individue maar ook

om , het werken aan hun kansen en hun mogelijkheden, hun
'.leven3o

tijdens en na dejeEnt[lgI

En m *oaG* a"r.irm ook de litiek.'

Er is momenteel veel gaande in het gevangeniswezen.

Een bijzondere opgave voor de toekomst is om de positie van de neerden

en ex-gedetineerden op de pglligEe en maatschappelijke kaart te houden.

Er is veel lezeggenover de betekenis van hetjustitiepastoraat. Ik zal mij

beheersen en dat vanríddag niet doen.

Alleen een korte notie ter afsluitins.

De gevan is de befichaming van het stukgelopen leven.

h* tryírgbelic van het leven

mogen mensen brengen in het licht van de hoop.

Wat prachtig om in dat ambt te mogen staan.

2



Iustitiepastor SJ?r/ansen
viert op zondag 26 juni ziin
40 jarig priesteriubileum.
En op 29 september is eÍ in
Tilburg een symposium
over "C,elouen in de weem-
delingenbewsing". DiÍ ter
gelegenheid van het
afscheid van Sief Jansen
(pensionerind en lkar
Aways (tewerkstelling in
RotterdaÍn). a

Erratum

tan Eerbeek 25 iaar
bij het lustitiepastoraat

door Kees Vermeiden - De Boskantkapel te
Den Haag vulde zich tot de laatste stoel die
donderdagmiddag 2O januari 2O05- Gevierd
werd het 2s-iaÍig ambtsjubileum van
hoofdpredikant Jan Eerbeek Zijn plaats-
vervanger Cokkie Groot-Korstanje leidde
een lilurgische viering.
De lezingen uit de Schriften, het Eerste
Testament, het Evangelie en de Koran werden
door Cokkie met de aanleiding van de viering
samengebracht in een boeiende overweging.

t7o werden belicht de gave van de wijsheid, het venrouwen

,/ in Codt doorgaande zorg voor de zijnen en de aandacht
Z-lvoor hen die in de knel komen in de samer eving. Het
tekent Jan Eerbeek ten voeten uit a.ls de man die steeds zo onge-
lofelijk attent kan zijn, zowel in wat betreft de noden die naar
voren komen in het werk van het justitiepastoraat, als ook in de

speciale levensmomenten van de dominees die onder ziin
leiding hun werk verrichten.

Na de viering hadden de aanwezigen zich er maar bij neer te
leggen dat de bescheidenheid van Jan ook tot uitdmlking
kwam in de beperking van het aantal toespraken. Het waren
imam l. Aways, de heerw. Lemstra (lCJ), de directeur van de
dienst Geesteli.ike Verzor-
ging de heer R. vermeuten Niet in de rii gaan staan,
, de heer R Timmer we komen zelÍ wel naar jullie toe
(Exodus Nederland) en
een deelnemer van één van de Exodusprojecten, die in korte
bewoordingen iets mochten zeggen over de betekenis van het
werk van lan. Meermalen werd treffend gerefereerd aan de

bijzondere wijze waarop de echtgenote van.Jan, lrene swank-

huisen met hem het werk meedraagt.
Een projec&oor onder leiding van Arjan Noordhoek verwoord-
de op eigen wijze en toonhoogte de waardering voor de

hoofdpredikant.

p5olna 4 - ZsndschÍllt lía0arine - Aprí m05

Tijdens een geanimeerde receptie was er nog even gelegenheid

de jubilaris en lrene te ontmoeten. Zij deden dat ook weer op
hun maaier: "Ga maar niet in een rii staan, wij komen zelf wel
naar jullie toe...." I

Twee keer stond het al
verkeeÍd vermeld. MaaÍ
dan nu écht helemaal goed:
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Heí a gcöoden lotÍstfeÍk aÍÍt€reí om een
geheim --.

Soms wttsen telts bii G.V,-ers de n€lEen éér kam
op: naar Jan Eerfuk

Jao, riin yrouw llEne en haaa ouders: Aog€nd Geloven

Blom tegen LemstÍa: 'Soms is Jan te bescheidenl"

Ron Ve]meulen, hooíd Diensl Geeíeuke
Ver.orgirg spreekl 'po§ cathedlam'

Het bloGmena]lang€menl:
Jan zegt het graag mel blocmenl
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Zustets in de
Zusterlrad

minimumloon oplevcrde. Het gaat
daarbij meesstal om laag- en ongc-
schoold werk. Zij hebben hier heel
bewust voor gekozen om in hun werk
mel lotgenoten in aanraking te ko-
men.

Woestijn
Zuster Magdeleine, stichteÍs van de
congregatie, noemde Charles de
Foucauld (1858-1916) haar geestelij-
kc rader. Na een l nge zoektochl
sloot hij zich aan hij ccn ïruareg-ge-
meenschap in Zuidclijk Algcrijc.
Geboeid tloor de pcrsrx»rlijkhcitl ran
Jezus van Nazareth wildc hij dichttrij
mensen zijn en v endschap sluiten
met dc armstcn om daardoor dichtbii
God te komen. Zo ontwikkelde hij
daaÍ in de woestijn gaandeweg een
nieuwe vorm van religieus leven. Hij
werd daarmee de inspirator van dc
Klcine Brocdcrs en Zuster\ van -lezu\
en andeÍc rcligicuzc gcmccnschap-
pcn en lekcnhcwcgingen. Tegen-
woordig tclt dc congrr..gatie dcr
Kleine Zusters wereldwijd nog zo'n
l3(X) deelncmers. Zij wonen allen in

a
9.
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Jan Eerbeek 25 jaar gevangenispastor

'fe bent elkaars evenmen§
Gedetineerden woÍden vanuit de maatschappij wel
begeleid, maar zonder een extra 'vlammetjet is het
moeilijk om aan een toekomsÍ te werken. De kerken
kunnen daarin een cruciale rol vervullen.

ln het justitiepastoraat bezoeken jus-
titieprcdikantcn cn vrijwilligcrs gedc-
tineerdcn in hun ccl cn ontmooten zc
hen in gevangcniskerkdiensten. AIs
de gedetineerden teÍugkomen in de
maatschappij, proberen medewerkers
van Stichting Exodus hen te helpen
met wonen en werkcn. Ds. Jan
Eerbeek vierde onlangs zijn 25-jadg
jubileum als gevangenispastor. Hij
was een van degenen die destijds in
Den Haag met de Stichting Exodus
begonnen.

Levensverhaal
Ds. Jan EeÍbeek begon als gevange-
nispastor (eerst in's-Hertogcnbosch
en Vught.later in Scheveningen) en is
nu hoo[dpredikan( bij dc Dienst
Justitiëlc Inrichtingen. Hij veÍtelt dat
acht van de ticn van de gedetineer-
den teÍugvallen in de criminaliteit.
'Dat hecft met hun complexe proble-
matiek tc maken:ze hehben een ach-
terstand in hun persoonlijke ontwik-
keling, hcbben problcmen met hun
identiteit, ze hebben maatschappelij-
ke achterstanden. zoals schulden en
het ontbreken van werk en huisves-
ting. Ze zitten gevangen in hun eigen
lcvensvcrhaal. Hct iustiticpastoraat
pÍol)ccrt hcn lc hclpcn hii hct vcr
wcrkcn van hct vcÍleden cn bij het
bouwen aan een toekomst. Wij den-
ken dat helangrijke sleutels daarbii
zijn: gcloof en levensbeschouwing.
Natuurlijk is cr al veel goedc bcgelei-
ding vanuit dc maatschappij, maar -
zoals justitiepredikant ChÍistiaan
Donner eens zei - als er bij dat alles
geen vlammetje in iemand zelf wordt
aangestoken. bouw je (bijhels gezien.
red.) op zand. De kerken kunnen
daarin een cruciale rol vervullen. Zij
leveren predikantcn"cn vrijwilligers

ten ook wie z,e zelt zijír. Hun taak is
mcnscn in hun eigen persoonlijkheid
te laten grocicn en tegclijk grocien ze
zelf. Ze proberen de kwetsbaren te
verstaan en ze leren daarmee hun ei-
gen kwetsbaaÍheid kennen.'
Hoe kunnen de Haagse kerken aan

het justitiepastoraat bijdragen?
Eerbeek: 'Door aandacht voor het
werk te vragen. Allecn in een betrok-
ken samenleving krijgen ex-gedeti-
neerden nieuwe kansen. VeÍder steu-
nen veel Haagse kerken de Stichting
Exodus financieel en leveren en be-
geleiden ze vrijwilligers die in de ge-
vangenis op bezoek gaan. Daarnaast
zijn we altijd op zoek naar wat wij
noemen "kerken me( ()en stip": laag-
drempelige kerken waar ex-gedeti-
neerden zich op hun gemak voelen.
De Lukaskerk is zo'n kerk met stip.'

ln dc 25 iaar dat Eerbeek in hct iusti-
tiepastoraat werkzaam is, is cr wel
wat veÍanderd.'ln die begintijd.vroeg
§om§ een gevangenc om cen rmam,
en dan beldeje er een op die een uur-
tje even langskwam. Nu de samenle-
ving meeÍ multicultureel is, is de po-
pulatie ondeÍ de gevangenen ook
veelkleuriger gcwordcn. Er zijn nu in
totaal veertig imams werkzaam bij de
Dienst Justitiële InÍich(ingen,'

Kelder
Wat Jan Eerbeek ontÍoert, is dat hij
dc atgelopen 25 jaar gczien hecft dat
er veel mogelijk is,'We begonnen
destijds met de Stichting Exodus in
een kelder onder een Haagse flat,
twee dagdelen in de week. Nu ziin er
in heel Nederland tien huizen die ex-
godetineerden opvangcn en begelei-
den,'
Eerbeek gaat voor in kerkdiensten
om justitiepastoraat en het werk van
Exodus onder de aandacht van de
kerkganger te brengen. Zo is hij nu
regelmatig te vinden in Drentsc ker-
ken, omdat in die provincie een
nieuw Exodus-huis wordt opgezet.
Eerbeek: 'Celukkig dat er veel men-
sen in de samenleving zijn die proble-
men willen doorbreken. Het mooie
van kerkgemecnschappen is, dat zij
de instrumenten hebben waardoor
dit soort initiatieven kunnen ont-
staan.'

Margol C. Berends

ving krijïen ex-ge-

we kafisen, De

Paardenberg terug
naar Julianakerk

Die centrale plek in de wijk is ook
de plek waar buurt- en kerkhuis de
Paardenberg 14 jaar geleden begon.
Dic plek zal een geweldige nieuwe
stimulans zijn voor de activiteiten.
Tijdens de vcrhuizing zalde Paar-
denberg overigens gesloten ziin.
Voor de voedselbank. waaÍvan de
Paardcnbcrg ook ccn uitdcclpunt is
wordt in die periode nog gozocht
naar een andere locatie. Op 1 de-
cember zal de oplevering plaatsvin-
den. Stadsherstel heeft tot nu het he-
le verbouwingstraject op zich geno-
mon.
Met de vcrhuizing naar de Juliana-
kerk in het vooruitzicht, zijn de le-
dí,n van de technische cluh nu al met
enkele voorbereidende werkzaamhe-
den bezig. De club bestaat uit een
aantal enthousiaste vrijwilligers die
crg hun best doen om allerlei spullen
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'ledereen
heeft recht op een

toe komst'
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Zoals het er lru naar uitziel gaat de
Paard€nbeÍg l5 decemher verhuizen
naar de oude, geheel veÍnieuwde en
hcr.in gerichle PaardljnbeÍg/Juliana-
kerk.
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Hel CcnÍrarl Missionair Rerrad
Rr!ligicuzr.n (CMBRl.)r8!rri!r:crl ml:l
dr! Kicinc ZusteÍs van .lcru§ en hcl
Niim(.rEi lnstiÍnrl roor Mirriologit ctn
rÍudirdac ovcÍ ChÈrlcr dt Íirucruld. Op
2 deceÍÍbcÍ, vsrr 10.30 tol 16 uur gsun in
dc LukeskeÍk divcnc spÍekcrs in op dc
bctelenis von lituclluld in heÍ ve]leden,
hcden en de nahiic tockomst' lnfo: CM-
BR-sccret{riast, 313 67 tl, e"moili cnl_
br@rmc.nu. Ko$ten: 7 cuÍoi oP dc §tudic_
dag ttll kaí *o]d€n bcl{old.

urq-YeÍÍEÍr-eEÍrxvÍo('r EruroEÍmeer:
den te8emoct trcdcn: ucct dat je ge-
schapL'n henl naaÍ Cods becld. dat je
nooit helemaal algeschreven bent. Bij
gelool hoort dat iedcrecn rccht heefl
oP ccn toekonrst.'

Belangeloos
Maar zo ccnvoudig is het toch nict
om dal vlammctjc tot leven te brcn-
gcn'l Ecrbcck:'Daar is indcrdaad iets
voor nodig. In dc cerste plaats ver-
lrouwcn. Dat vertrouwcn moet wor-
dcn opgehouwd. Ik merkte aan een

.iongcn die regelmatig terugkwam in
dc gevangenis en die ik regelmatig
sprak.dat ik pas echt een dicp contact
met hcnr kreeg toen ik namens hem
bij de begrafenis van zijn mocder was
geweest. Er kan ook iets ontvlammcn
door de baies zelt. Dc gevangcne
kijkt in een spiegel. hij ziet plotseling
in wat voor situatie hij zich bevindt.
OÍ er gebeurt iets tijdcns een pasto-
raal gesprck. ot tijdens r:cn kerk-
dil]nst. Het geloof dat predikanten cn
vrijwilligers in de gevangenen heb-
bcn, rocpt nicuw gcloof op. Zc mer-
ken bijvoorbeeld dat vrijwilligers
echt belangeloos op bezoek gaan.
Een gevangene zei dal eens tegen
mij: hij wist nooit ol mensen die de
gevangeniskerkdiensten bezochten
dat voor de gevangenen ol voor zich-
zelf deden. Maar tocn diezelfde men-
scn ook ml:t Kersl 's middags bii een
bingo hielpen, besefte hij dat zc ccht
voor hén kwamen.'

Wederkerigheid
Eerbeek is duidelijk enthousiast over
het .j ustitiepastoraat: 'S1el 1c voor, je
zrt ln een gevangenls ln een cnorm
isolement. En dan kiezen mensen van
buiten crvooÍ om met jou in contact
te komen.ln die mensen zie ik de ver-
persoonlijking van dc genadeverkon-
diging. Wa( je zie( gebeurcn is het
evangelie lfl írctrr. Essentieel is die
mensclijke ontmoeting. [n Hebreeën
staat het geschreven: gedenkt de ge-
vangenen als mcdcgcvangcnen. V<xrr
hct aangezicht van God bcn je broe-
der en zuster, je ben( elkaars ljvcn-
mens. Het pastoraat is niet een hand
die van boven naàÍ beneden wordt
uitgestoken. EÍ is wederkerigheid: de
vrijwilligers begriipcn in die contac-

Pulll Schotl

uFe-rÍÍappEÍí-ïTergaaÍ-voonEÍrF'
lijk om he( restaureren van meubel-
stukken die tiidens de vorige verhui-
zing meegenomen waren uit de kerk.
In de vernieuwde Paardenberg zul-
len die weer ccn plaats krijgen, Ook
moeten er kasten ge- en verbouwd
worden. Gelukkig zijn er een paar
keicn in hct team. te weten BoÍis en
Mounib. Hun kennis van allcs dat
met hout tc maken heeft zal in de
komende maanden onontbeerlijk
zijn. Alles bij elkaar is het cen enor-
me klus, niet alleen voor de vrijwilli-
gers en \ryerkers van dc PaardenbeÍg
maar ook voor de bouwfirma die het
pÍoces van het in cer herstellen van
een authentiek gebouw zeer zorgvul-
dig heeÍl gedaan. De officiële ope-
ning van het gebouw zal nog wel
cvcn op zich laten wachten. Dat
woÍdt wel 2006.

Henk Bulrs
Kees Buist

Voor vele christenen van nu is het
voorbeeld van Charles de Foucauld
nog \teeds inspirerend cÍ uitersl ac-
tucul. vooral op hct vlak van inlerrc-
ligieuzc dialoog aan de basis en van
chrirtcliike aanwczighsid lcmidden
ran dc àrmstcn. Charles de F,rucauld
is afgclopen wcckcnd. oft l3 novcm-
hcr. zalig verklaard. Zusler
Madeleine hcclt namcn\ de Klcinc
ZusteÍs dezc plcchligheid in Romc
bijgewoond.
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JONGEREN EN GELOOF

Vind jij het.belangrijk dat jongeren de ruimte hebben om hun geloof op eigen
wijze te beleven?
Face2Faith biedt jongeren deze mogelijkheid! Hierbij worden wij ondersteund
door de Algemene K€rkenraad (AK) van de Píolestante Gemeente te s
Gravenhage. Om de jongeÍen die de jeugdkerk inhoudelijk vorm geven te on-
dersteunen, is de stuurgroep Face2Faith samenqesteld. Deze stuuroroep draaOt
zorg voor de randvoorwaarden en communicatie met de AK.
Wrl ,ij de jongeren van Face2Failh de kans bieden om hun gelooÍsbeteving te
ontwikkelen en die le del€n met andere iongeren?
Word dan lid van onze

STUUBGROEP FACE2FAITH

Wil vrageni
Bekokkenheid bij jongeren en kerk
3-6 stuurgroepvergaderingen per jaar
Eén keeí per half jaar bijwonen van een vieíng en de mogeliikheid om be-
trokken te zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering
Deelname van minimaal 1 jaar
De kwaliteil om grole I

Eventueel inleresse rn
ijnen in de gaten houden, beleidsmatig te denken
lunctie van voorzitteí oí secretaris

Wil blsden:
De mogelijkheid om bij oen inspirerend initiatieÍ betrokken te zijn
(Samen) werken met en voor jongeren
De ruimte om ook je €igen geloofsbeleving in te brengen en te ontwikkelen
Plek met aandachl voor het individu. voor de groep en voor God

Wll le meer weten?
Bel of mail Joyce Leidekkor.
Tr 06-44744886 (avonduren)
E: iovcoleidekk6r@casoma.nl

ZOEKT U EEN HUISARTS?

De huisartsen (m/v) hebben
ruimte voor

nieuwe patiënten
voor inschrijving, medische
keuringen oÍ inÍormatie belt u:

070-3991919/3901919
(brj voorkeu í:8.00-10.00 & 13.00-15.00)

Haagweg 98 & 96 te Rijswrjk

www.atriumhuisartsengroeP.nl

J
45 Jaar helpen met zorg!

0703384000 ww.mhg.nl

MHG

december 2OO5 KERK IN DEN HAAG
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Ptantijn[asparie
) Den Haag

Gespecialiseerd in:
peÍiodieken, jaarveÍ3lag€n,

handelsdrukwerk, íolders elc.

KERKETUINENWEG 30,2544 CW DEN HAAG

TEL.:070-366 78 74 FAXI070 3667841

De mensen van
Monuta 't Statenhuys
maken het verschil.

D.n Hà.g, Monur.t lt t nhoy.,
Stat€nlaan 78 Tel: (070) 106 5a 5a

Ultva.Íw.rrorg.r.r ft.nk van VÈ€n, Wil Overduin,
lohn Voqe , Ed va Mo'rÍlk, Gerard Schomaker,

Íon.lanlen an AÍond van der Ch js.

www.monut..nl
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