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Pagitra 3: StudeotetrDastor
Jantine Heuvelink:.be vÍaae wat
longereo in de kerk missen-É
fout. JoDgeretr missen oiets in de
kerk. Maar soms viDden ze er
iet& op hun manier. op hun tijd.'

Kleine Zusters
Pagina 4, y1l1r,t rrur geteden be-
gonnen de Kleine Zuiters hun
werk in de Schilderswiik. Hun
morto is: lief eo leed déler|. in
wiendschap nabij zijn en in de
samenleving diensten bewijzeD.

JGtiti€postollat
PaEna 5: Jao Eer[9!.j5_]ffu4r
gevangelsp!§!9!.Ste I je voor-je
at ln een gevangenis in een
eoorm isolemeDt. ED dan kiezen
tueosen van buile! ervoor om
metjou in contact te komen-'

Bijsluiter
Bij dit nttmmet van Ketk in Den
Haag àt een bijsluiler. Naast de
brrdragen vatr de deelDehende
keÍken zijn adveÍtenties en deÍ_
gelijke voor het blad een noodza-
kelijke bron val ilkomsten. Her
meesturen geschiedt buiten ver_
aotwoordelijkheid van de redac-
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Jan Eerbeer 25 jaar gevangenispastor ,{eu-/. /J,. /t.o
cg f5

In hel justiliepasloraat bezoeken jus-
litiepredikanren en vriiwilligers gede-
tineeÍden iD hun cel en ontmoeten zc
hen in gevangeniskerkdiensten. Als
de gedetineerden terugkoÍDel in de
maatschappii, proberen medewerkers
van Stichting Exodus hen te helpen
met wonen en werken. Ds. Jan
Eerbeek vierde onlangs zijn 25-jarig
jubileum als gevangenispasror. Hij
was een lan degenen die destijds in
Den Haag met de Slichling Lxodus
begonnen.

fevensverhaal
Ds. Jan Eerbeek begon als gevange-
nispastor (eerst in's-Hertogenbosch
en Vugh t. later in Scheveningen ) en is. nu hoofdpredikant bij de DieÍrsr
Justitiële Inrichtingen. Hij vertelt dar
acht van de tien van de gedetineer-
den terugvallen in de criminaliteit.
'Dat heeít met hun complexe proble-
matiek te maken: ze hebben een ach-
,tersland in hun persoonlijke ontwik-
keting. hebben problemen mel hun
identileil. ze hebben maatschappelij-
ke achterstanden. zoals schulden en
hel ontbreken van werk en huisves-
ting. Ze./itlen gevangen in hun eigen
levensverhaal. Hel justitiepasloraat
probeert hen te helpen bij het ver-
werken van het verleden en bij het
bou\Àen aan een toekomsl. Wij den-
ken dal belangrijke sleutels daarbij
zijn: geloof en leveasbeschouwing.
NatuuÍlijk is er al veel goede begelei-
ding vanuit de maatschappij. maar -
zoals justiriepredikant Chrisliaan
Donner eens zei - als er bij dat alles
geen vlammetje in iemand zelf wordt
aangestoken, bouw je (bijbels gezien,
red.) op zand. De kerken kunnen
daarin een cruciale rol vervullen. Zij
leveren pÍedikanten en vrijwilligers
die varuil ccn gclooÍ JJ gudcrincc
den tegemoet tÍeden: weet dat je ge-
schapen bent naar Gods beeld. dat je
nooit helemaal afgeschreven bent. Bij
geloof hoort dat iedereen recht heeft
op een toekomst.'

Belangeloos
Maar zo eenvoudig is het toch niet
om dat vlammetie tot leven te bren-
gen? Eerbeek:'Daar is inderdaad iets
voor nodig. In de eerste plaats veÍ-
trouwen. Dat verttouwen moet wor-
den opgebouwd. Ik merkte aan een
jongen die regelmatig terugkwam in
de gevangenis en die ik regelmatig
sprak.dat ik pas echt eeo diep contact
met hem kreeg toen ik namens hem
bij de begrafeds van zijn moeder was
geweest. Er kan ook iets ontvlammen
door de bajes zelf- De gevangene
kijkt in een spiegel. hij ziet plotseling
in wat voor situatie hij zich bevindt.
Of er gebeurt iets tiidens een pasto-
raal gespÍek. of tijdens een kerk-

ten ook wie ze zelf ÀjÍ,. Hun taak is
mensen in hun eigen persoonlijkheid
te laten groeien en tegelijk groeien ze
zelf. Ze proberen de kwetsbaren te
verstaan en ze leren daarmee hun ei-
gen kwetsbaarheid kennen.'
Hoe kunrrel de Haagse kerkeÍr aan

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

dz-c-^e,^..L2^z t
In de 25 iaar dar Eerheek in het iusti-
tiepastoÍaat werkzaam is, is ei wel
wat veranderd.'In die hegintijd vroeg
soms eerr gevangene om een imam,
en dan belde je er een op die een uur-
tje even langskwam. Nu de samenle-
ving meer multicultureel is. is de po-
pulatie onder de gevangenen ook
veelkleuriger geworden. Er zijn nu in
lotaal veertig imams wcrkzaam bij de
Diensr Justitiële Inrichtingen.'

Kelder
Wat Jan Eerbeek onrroert. is dat hij
de afgelopen 25 jaar gezien heefr dat
er veel mogelijk is. We begonnen
destijds mer de Stichring Exodus in
een kelder onder een Haagse flat,
lwee dagdeleo in de week. Nu zijn er
in heel Nederland tien huizen die ex-
gedetineeÍden opvangen 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
regelrnatig te vilden in Drentse ker-
ken, omdat in die provincie een
nieuw Exodus-huis wordt opgezet.
Eerbeek: 'Gelukkig dat er veel men-
sen in de samenleving zijn die proble-
men willen doorbreken. Het mooie
van kerkgemeenschappen is. dat zij
de instrumenten hebben waardoor
dit soort initiatieven kunnen ont-
staan.'

Ma4ot C. B€rends
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Gedetineerden worden vanuit de maatschappij wel
begeleid, maar zonder een extra 6vlammetjé'-iJ het
moeilijk om aan een Íoekomst te werken. 
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dienst. Het geloof dat predikanten en
vrijwilligers in de gevangenen heb-
ben. roept nieuw geloof op. Ze meÍ-
ken bijvoorbeeld dat vriiwilliger\
echt belangeloos op bezoek gaan.
Een gevangene zei dat eens tegen
mij: hij wist nooit of menseo die de
gevangeniskerkdiensten bezochten
dat voor de gevangenen of voor zich-
zelf deden. Maar toen diezelfde men-
sen ook met Kerst 's middags bij een
bingo hielpen, besefte ht dat ze echr
voor hén kwaíren.'

Wederkeriglreid
Eerbeek is duidelijk enthousiast over
het .justiriepastoraar: 'Srel je voor, je
zrl rn een gevangents tn een enorÍn
isolement. En dan kiezen menset van
buiten ervoor om met jou in contact
te komen.In die mensen zie ik de ver-
persoonlijking van de genadeverkoÍr-
diging. Wat je ziet gebeuren is het
evangelie ia dcfa. Essentieel is die
menselijke ontmoeting. In Hebreeën
stàat het geschreven: gedenkt de ge-
vangenen als medegevangeoen. Voor
het aangezicht vatr God ben je broe-
der en zuster, je bent elkaars even-
mens. Het pastoraat is niet eefl hand
die van boven naar beneden wordt
uitgestoken. Er is wederkerigheid: de
wijwilligers begrijpen in die contac-


