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Gevangenispredikant J. Eerbeek:
"We kunnen proberen hun
levensverhaal te verbinden met de
evangelieverhalen"
Het evang,elie brenÉen aan mensen die eevanÉenis. Je waaet je af of
'a are jongens' daarop wel ziften te wachten. Toch is q wet degetijk een
verlang,en naar een Éesprek met een dominee, aldus dominee l- Eerbeek.
gevanÉenispredikant. "Gedetineeden hebben girote behoefte aan een
Cesprek met een dominee. Ze willen g,raae komen op de kamer voor de
persoonl[k gesprek oí in de Éesprcksgroep en kerkdienst saínen rnet
anderen", aldus dominee Eerbeek.

"tY hrytat^ (u 
rr"!"".s)

vrijwilliger rrcs. en het leek ook mij urel intercssont
om dot te doen. Ik studeerde theologie. Toen ik in
contoct kwqm rlet d€ ge\rongenisprEdikont wn
Scheveningen hoorde ik dal er vocotur?s worcn, Een
poar weken loter werkte ik ols prcdikqnt in een
gewng€nis.'

Wat doct car gsupailsDlrdikoÉ zml op ccn
e9?
"Hi1 of zij voert persoonlijke g€sprekken,
groepsgesprekken en leidt kerkdiensten. Ook heeft
hij een odviesfunctre in de inrichting mor de
drrectie over probletrrn von gedetircerden."

Kunt u iets vertellen over hoe u pe.soonlijk in uw
geloof íoo1?

U komt in dc gcwpmis in aanrlkirp nct ncrsan
dic G.n 

"mstig 
dclict hcbbcn g.plcrgd. ook

mals n dic iatrorË hóbcn vtÍrnoord. Wot hc.ft u
dcze mcnscn t" bicdc,l?
" Allereersle bieden wr.1 tn€nsen een luisterend oor.
Ze kunren brl ons vertrouwelrlk met hun verhool
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].bc bcrít u in & gcrolpanis
raEclÍt gEl.drlan?
'Ik werk ol dertig jaar ols
predikont biJ het
gevongeniswezen. Ik kwom er
eiynlijk net ee,n zeker loevol
in terechf. Ik kende ietnond die

terecht. Ook probercn $/ij ze te troosten ols ze
raerdriet hebben om uat ze heb&n gedoqn. En sornen

bidden. We kunnen proberen hun levensraerhoal te
verbinden net de evongeliarrerholen. Doorin zien we

ook dot er in de wereld vun 6od vergeving te vinden
i5 en nieuv lewn.'

naak zijn we met éedetin*rden in
éÉprek over retaties. Dat staat hooé

W hun tijsL'

Hoe reogeren deze mensen veelol op uw bocdschop
of het gesprek mef u?

h h.r yijf& góod. Fat u d@r ook ucL.ns
oY:r nct dc gerB:nar?
'Vook zijn we trel gedetire.erden rn gesprek o'rer
reloties. Dqt stoot hoog op hun liJst. Het gqot
doorbij ook over hun eigen levensgeschiedenis. Ook
hun ouders komen ter sprcke. Wof nten vqn her
geleerd heeÍt, nlyj(r ook wqt lÍEn gelnrst l\eeft in de
opvoeding.'

lVelkc vnrchten von rr ycr* mn de ofgclopcn
jorcn zijn u hst ne.í biipblcrcn?
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'Wot B€ het meesr bij blijft zijn de rEnsen die er
m hun &tentie in slogen toch ueer een nieuw leven
op te bowren. In mijn boek dot ik geschrcven heb
ot/er nijn sEk in de gEv{rngenis 'Een misdodiger is
neer don zijn delict', heb ik e€n mntol r,on hen
g€ihterviewd.'

Eerbeek heeft a,s éèvang,enisprcdikant in verschillende
plaatsea gewerkt- Sirrd§ 1998 rb h, als hooldpredikant
van het pr'ot"'stanÉ justitiepastoraat we*zaam bij de
Dieast Geestcli.,ke Venpd,iDí bínnen de Oierst.r6titëÍe
lnichtinéen.
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Edwio Jonkers
Els Maarleveld
Elsbeth van der Vlist

Wtl Je @k ,rangdklaÍ,,kcrt ort'l,a;ngen?
Stuur een mail naar jeusdklankeÍ@ltetneLnl.


