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Op 19juni 2009 bnchten een kleine 25 predikanten van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en

bezoek aan he justitiepastoraat. De bleenkoms vond plaats in Peniremiaire lnrichting Amhem Zuid.
Hoofdpredikant ds. Eeóeek hield een inleiding over de betekenis van de kerk in de gevangenis. Een

samenvatting daarvatr is in dit artikel opgenomen.
Het justitiepastoraat in de inrichtingen van jusitie is gebaseerd op hst wettelijk r€cht van ingeslotenen
hun godsdienst of levensovertuiging vrij indivi&eel of in gemeenschap met anderen te beleven.
Om de betekenis ran de goestelijke verzorging op het spoor te komen is nodig È weten wat detentie

betekent. Ds. Eeóeek definieeÍ detentie als hct geschieden rzn excommunicatie. Ha is niet een

eenmalig gebeuren dal iemand word Dgesloten, maaÍ het er niet meer bijhoren is ias dat iedere dag

wordt gevoeld.
Binnen dat geschieden van excommunicatie is sprake van een veelsoortige geslctenheid.

Allereerst is er het afgeslo0en zijn van de mensen die je lief en dierbaar zijn:je ouders, je partrer, je
kinderen, je vriender Verder heerst er in de gevangenis onder de gevangenen ook een sterke

machocultuur. Alleen wat sterk is teh. H€t is Ínoeilijk de kwetsbare kanten van het leven met elkaaÍ te

delen. Het is een grorp mensen die elkaaÍ ni€t zelfhóben uitgekozen, maar die gedwongen zijn
samengebracht.
ln de derde plaats zijn veel gedetineerden geslcten naar het leven zelf Ze staan met hun geÀcht raar
het verleden en met hun rug naar de toekoms . ZE 

^$,an 
ni€t alleen Yast in de gevangenis, maar ook in

hun eigen levensverfiaal. Velen hóben complexe prÓlermfiek op persoonlijk en maatschappelijk

gebied. Zo ontstaat er een vicieuze cir*el uaar men zich op eigen kracht niet uit kan bewijden.

Belangrijke motieven voor hd juSiti€pa§ÍoÍad zijn te vida in & bijbel. Bekend is hC woord van

Jezus 'Ik ben in de gevangenis geweest en gij zrÍ tot mij gekoÍrcr'. En ir HóÍeeetr l3:3 stad:
.Gedenkt de gevangenen ats medegevangenen'. Gedenken is in de bijbel een woord van heil. overal

daar waar God mensen gedenkt scheg hij uiuiclr in situaties waar goen penpecticf meer is- Tegen de

feiten in schept Hij nieuw leven.
Het woode ,als' in deze tekst is een 'als' rran wederkerigheid. th gaat nict om wij en zij, nPaI om

een gelijkwaardige, evenwaaÍdige relatie. Een relatie van wederkerigboid. Tqenover het geschieden

van é*communicatie plaam de kerk &s een proces van bd geschi&n van communicatie.

Binnen de Dienst CeesteliÈe VerzoÍ8rng werken 7 denomimties: Prd€stads, roorn§-kattrotrek,

hunnni§isctU joods, islamiti§ch, boeddhir*isch en hindoe geestelijke verzorging. Mst het Íooms-

kafholiek justitiepastoraat heeft he prAestamse justitiepastoÍaat e€n bijzondere samenwerking. Deze

samenwer*ing heet Ooormenisch Strafegische Alliadie. Daar zijn vele samenwerkingsprojecten:

basistraining Éeginnende justitrepasOres, WAenscluppelijk CeÉrml voor het justiti€pastoraat'

Handboek voor het justitiepastor-aal, Exoerq Kerken met stip, v-akblad Pasorale verkenningeq

christelijk vormingspÍogràmma.
predikanten van de praestantse denqnirntie moeten bÍoed kunnen werken voor het brede spectrum

van protestantse stÍoÍningen. Ook gedAineerden die mA golovig zijn kunnen zich aamluiten bij het

protestants justitiepastoraaf .

In Nederland zijn zo'n sojustitiepredil€trten. Zij bebben een órbbele íabs. Ze zjjn als ambtenaar

verbonden aan iet minigerie van Jugitie en ze zijn ats amhsdrager gezolrden door hrm kerk. De

ovedroepelende instantie voor hd pre*estants ju*itiepasto-at rs de lderkertelijke Commissie voor de

Geestelillke verzorging in de Inrichtingen van Justitie (ICJ), waadn 13 pÍote§tantse ke*en zijn

vertegenwoordigd- Tct de taken rran de ju*iliepredikant bdroren individuele gesprekken

groep=sgesprel*ón en keÍkdiensten. Naa$ de prodikanten werken er veel wijwilligers vanuit de kerken

mee m€f de predikant€n.
Onder de gedetineerden is grde behafte aan geestelljke verzorging. 87% zegt er behoefte aan te

hebben. Die grote beboefteis opmerkelij! orndat velen zich bevinden in de marge van de samenleving

met in niemand of niets enig vertrurwen.
vanuit de keÍk zijn ook namrprojeaen voor ex-geddineerden ontwikkeld- Zo zijn er in
Exodusverband tien huizen waar gedetineerden in een woOn-wer§rogramnu op een nieuw leven
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worden vooÍbereid. Ook heeft Exodus een paar honderd wijwilligers die individuele begeleiding
bieden aan ex-gedetineerden. Ook is er in Exodus een Ouders, Kinderen en Detentieprojecl waarin
wijwilligers kinderen brengen naar hun ouders die vastzi$en.
Ook zijn er kerken die zich open willen stellen voor de opvang van exged€tineerden. Ze Àjn verenígd
in het programma Kerken me Sup.

In de gevangenis, oveÍ de gÍ€nzen van hct bestaande heeru blijt he ewangelie en de kertgemeemchap
van grote betekenis om mensen te helpen hun verleden te verwerken en weer zicht te krijgen op een

nieuwe toekomst. En daarmee È het justitiepastomat mk lan gÍote maalschappelijke betekenis. Het

helpt om het leven van binnenuit opniarw op te bouwen en aamluiting te vinden op gemeenschap met

anderen. Het is mooi dat daaÍ in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt een groeiende belangstelling

voor is.

Momenteel zijn er lznwege eel beperking in de celcapaciteit geen vacanrres. Indien er vacatures ztln

worden die in de pers en op de wósite lan he protestants justitiepastoraat

( ) bekend gemaakt- Er vindt dan een sollicitatieprocedure plaats door een

sollicitatiecommissie van de ICJ. Het beleid is erop gericht een predikant van de Gereformeerde

Kerken Vrijgennakt aan ha corps toe te vo€gen.

Wie meer wil weten over h€t justitiepastoraaf kan hen boek lezen van ds. Eeóeek: 'Een misdadiger is

meer dan zijn delict'- Ats hoofttpredikant van het pÍotesÍants justitiepastoraat vertelt Jan

Eeóeek over zijn werk onder gedetineerden. Ook beschrijft hij de ervaringen in Exodus, een

succesvol nazoÍgproject voor (ex-)gedetineerden. HÍ neemt de lezer mee de gevangenis in en

hij taat iets zien van het leven na de detentie. Het boek bevat veel verras§ende verhalen uit de

pastorale praktijk.-Uit 
alles blijkt zijn grote betrokkenheid en gedrevenheid- Juist deze persoonlijke toon Ínaald

dit boek zeer lezenswaardig. Een bijzonder kijkje in een gesloten wereld!

In de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over 'criminelen'. Jan Eerbeek geeft hen in

zijn boek juist een menselijk gezicht. lfj laat de lezer kennismaken meÍ het gevangenisleven

en de belangrijke Íol die een justitiepredikant kan spelen in het leven van een gedetineerde.

Ook laat tr1 dè resultaten zien die Exodus boekt bí de begeleiding van (ex-)gedetineerden.

Verder interviewt hij een aantal ex-gedetineefden 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

kerlq de hulpverlening en ha Ministerie van Justitie.
Het bo€k kost € 17,50 en is te verkrijgen in de boekhandel en via

Jan krbeek (1947) is sinds t979 werkzutr in t,et iusÍitiepslorrut. Hii werHe íot 1998 als
justitiepredikott in 's-Hertogenbosh, VuglX en klwwningen. Sittds 1998 is hij als
-ho<tf@redikant 

van het proteslotts justiíierystoraat v,erfuMrn bij de Dienst Justitiële

Inricittngen van het Ministerie uan Justilie. Aot let begin v0, de joen tochtig ,ran hii hel

inifiarieÍ tot de opnchtirg wn Stichtitg Ex&8 Den Hug' mlr *od hij ur & wieg vot
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