
UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

.EEN MISDADIGER. IS MEER DAN ZL'N DELICT'
VAN JAN EER.BEEK

Van harte wordt u uitgenodigd voor de presentatie van het boek,Een misdadiger
is meer dan zijn delict'.
Dit boek is geschreven door Jan Eerbeek, die voorzitter is van de vereniging
Samenwerkingsverband Exodus Nederland en hoofdpredikant bij het Ministerie
van Justitie.
We hopen veel (oud-)betrokkenen en belangstellenden van Exodus,
justitiepastoraat, Justitie, samenwerkingsorganisaties en kerken te ontmoetenl
De presentatie vindt plaats op

donderdag 23 april 2OO9
van 14,OO uur tot 16.OO uur
in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4,25!4 ED in Den Haag.
Openbaar vervoer: zie www.9292o v.nl ; auto : www.a nwb. nl.
Parkeren:in de pa*eergarage onder het Malieveld op ca. 10
minuten loopafstand.

Globaal pnogramma
Aanbieding van het boek aan:
de heer mr. R.]. H voorzitter van de Interkerkelijke Commissie
voor de Geestelijke Verzorging in de Inrichtingen van lustitie, de zendende
instantie voor het protestants justitiepastoraat;
mevrou w mr. T.P.A M. Boqers. directeur van de Dienst Geestelijke
Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen;
Daniëlle, tien jaar geleden de eerste vrouwelijke bewoner van Exodus Den
Haag, die haar leven weer goed op de rails heeft gekregen
en aan Rini Waotmans, oud-profwielrenner en pR-ambassadeur van
Exodus.
Muziek
KoÉe reacties op het boek
Enkele toespraken
Zie voor nadere Ínformatie over het programma www.exodus.nl

z.o.z.



Jan Eerbeek is sinds 1979 werkzaam in het justitiepastoraat. Hij heeft als
gevangenispredikant gewerkt in Vught,'s-Hertogenbosch en Scheveningen.
Sinds 1998 is hij hoofuprdikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging binnen de
Dienst Justitiële Inrichtingen. Daamaast is hij oprÍchter van Exodus en voorzitter
van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (een netwerk van
o pva n g h u ize n en v rijw i I I i gersp roj ecten wa a Íb i n nen a a n ex -g d eti n eerd e n
begeleiding wordt geboden bij een nieuwe start in de samenleving). Jan Eerbeek
was lid van de gemeenteraad van Den Haag voor het CDA van 1992 tot 1994 en
van 7996 tot 7998.

In 'Een misdadiger is meer dan zijn delid' schrijft Jan Eerbeek over zijn
ervaringen als gevangenispredikant, als hoofdpredikant en als lÍd van de
gemeenteraad van Den Haag. H0 beschnjft de ontwikkeling van Exodus vanaf
het begin. Verder íntervíewt híj een aantal ex-gedetineerden met wie hij in de
gevangenis contact had en een aantal oud-bewoners van Exodus. Ten slotte
geeft hij in zijn boek enkele signalen aan de kerk, de hulpverlening en het
Ministeie van lustitie. ZUn boek ondersteunt het nazorgbeleid dat door de
huidige Minister en de Staatssecrebris van Justitie is ingezet.

In de samenleving wordt vaak hard geoordeld over 'criminelen'. Jan Eerbeek
geeft hen in zijn boek juist een menselijk gezicht. Hij laat de lezer kennismaken
met het gevangenisleven en de belangrijke rol die een justitiepredikant kan
spelen in het leven van een gedetineerde. Ook laat hij de resultaten zien die
Exodus boekt bij de bqeleiding van (ex-)gdetineerden.

Gaarne onWangen wij van u een aanmelding voor deelname aan deze
presentatie. Dit kan via onderstaande strook. Graag mailen aan:
nederland@exodus. nl of per post opsturen naar vereniging
Samenwerkingsverband Exodus Nederland, Morssingel 5 , 2312 AZ, Leiden.

Het boek'Een misdadiger is meer dan zijn delict'kost € L7,5O en is tijdens de
presentatie verkrijgbaar. Het boek is ook verkrijgbaar bU de boekhandel en te
bestellen bij Ark Media, www.arkmedia.nl, (tel. 020-480 29 99).

ANTWOORDSTROOK

Naam:

komt met ...... perso(o)n(en) naar de boekpresentatie van 'Een misdadiger is
meer dan zijn delict'.


