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Tragen van dood en leven, schuld en schaamtet

Geloof in de gevangenis

UTR-ECI{T (RKoieuvc.oct) - f)e mccst christcliikc phetscn ven Ncdcítnd ziln wellicht dc
gcvangcnissen. Det is dc iodruk die i kriigt bii hct lczco vao hct boek ven iustiticprcditant ds. fan
Eerbcek @cn misdediger is mecr den zijn dcticg Uitg. Ark Mcdi+ Amstcrdem AXX). 310 blz. € 17§0)

Na een misdaa4 in de stilte van de cel kornen de rragen van dood en levert schuld en schaamte in volle heviglreid

op eerl mens af.

Tachtig p«xent valr de gedetineetden heeft behoefu aan geesrcliike vezorging haalt Eeöeek een onderzoek rzn
a het KASKI uit 2003 aan. Gewangenen zitten echt niet dleen bii de kerkdieosten vmurcge de kotrre achteraf of het

verzetie op een anders saab weekenddag. Yeel bezoekers hebben -rdigitrrze Íedenen". Ze u,orstelen met de

schuldvraag de corceqtrnties len hun daden. Ze zoeken wede met God, en rrrt hun medenrensen. De meesten

wtrlen oprecht veranderen, constateeft Eeóeek, al zit die ovemriging vaak met diep.

Na de 'excommunicatie' die door de gevangenisstrafwordt voltrokkeq de verwiidering uit de mensenkring

schriift hii, À het onder meer aan de geesteliik verzorger om de 'communicatie' urcer op plg te bÍengen, om
iemand weer terug in de king te brengen- Je bent wardevol als rnens, nroet de boodschap van de kcrk ir de

geranguris zrp, ondanks ie daden. Goede geesteliike verzorging levert een essentËle biiirage aan het dooóreken
van dàcirkel rzn criminaliteit. In de gevaqgeniskerk kunnen nrnsar ervaring opdoen ÍÍEt het omgaan Ínet God

en Ínet eeo gerDeeÍrschap van mederrrnsen. Danom zou de gevangenispredikant zich moeten onÈrouden van een

ooldeel ovei de luistheià en de duur v-an de 'excornmunicatie'. Dat is aan andererr, al heeft Eerbeek het hier en

daar zichthaar moeiliik met die neutrale opselling.
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