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Een samerwatting

àarom werd
Jakobus, de broer van

ide Heer, vermoord?

Wil de ware moslim
opstaan?!
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In deze uilgave

df: wat was de relatie tussen Joden
en JodenchÍistenen in Jeruzalem

voor 70 na Christus?
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Hoofdartikel

Jan Eerbeek

Gerefotïneerde Kerken Vrij gemaakt
en het justitiepastoraat
Op 19 juni 2009 brachten een
kleine 25 predikanten van de
Gereformeerde Kerken (Vrijge-
maakt) en bezoek aan hetjustitie-
pastoraat. De bueenkomst vond

-. Plaats in Penitentiaire lnrichting
Arnhem Zuid. Hoofdpredikant ds.
Eerbeek hield een inleiding over
de betekenis van de kerk in de
gevangenis. Een samenvatting
daarvan is in dit artikel opgeno-
men.

kinderen, je vrienden. Verder heerst
er in de gevangenis onder de ge-
vangenen ook een sterke macho-
cultuur. Alleen wat sterk is telt. Het
is moeilÍk de kwetsbare kanten van
het leven met elkaar te delen. Het

is een groep mensen die elkaar niet
zelf hebben uitgekozen, maar die
gedwongen zijn samengebracht.
ln de derde plaats zijn veel gede-

tineerden gesloten naar het leven
zelf. Ze staan met hun gezicht naar
het verleden en met hun rug naar de
toekomst. Ze zitten niet alleen vast
in de gevangenis, maar ook in hun

eigen levensverhaal. Velen hebben
complexe problematiek op persoon-

lijk en maatschappelijk gebied. Zo
ontstaat er een vicieuze cirkel waar
men zich op eigen kracht niet uit
kan bevrijden.

Hel justitiepastoraat in de inrichtin-
gen van justitie is gebaseerd op het
wettelÍk recht van ingeslotenen hun
godsdienst of levensoveÍtuiging vrij
individueel of in gemeenschap met
anderen te beleven. Om de beteke-
nis van de geesteluke verzorging
op het spoor te komen is nodig te
weten wat detentie betekent. Ds.
Eeóeek definieert detentie als het
geschieden van excommunicatie.
Het is niet een eenmalig gebeuren

dat iemand wordt ingesloten, maar
het er niet meer bÍhoren is iets dat
iedere dag wordt gevoeld.

Binnen dat geschieden van ex@m-
municatie is sprake van een veel-
soortige geslotenheid.

Allereerst is er het afgesloten zijn
van de mensen die je lief en dier-
baar ziin: ie ouders, ie partner, je
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Belangrijke motieven voor het justi-

liepastoraat zijn te vinden in de bij-
bel. Bekend is het woord van Jezus
'lk ben in de gevangenis geweest

en gii zijt tot mí! gekomen'. En in

Hebreeën 13:3 staat: 'Gedenkt de
gevangenen als medegevangenen'.
Gedenken is in de bi.ibel een woord
van heil. Overal waar God mensen
gedenkt, schept hij uiEicht in situa-
ties waar geen perspectief meer is.

Tegen de feiten in schept Hij nieuw
leven. Het woordje 'als' in deze tekst
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Hoofdariikel

is een 'als' van wederkerigheid. Het
gaat niet om wij en zU, maar om een
gelijkwaardige, evenwaardige rela-

tie. Een relatie van wede*erigheid.
Tegenover het geschieden van ex-

communicatie plaatst de kerk dus
een proces van het geschieden van

communicatie.

ln Nederland zijn zo'n 50 justitie-
predikanten. Zij hebben een dub-
bele status. Ze ziin als ambtenaar
verbonden aan het ministerie van

Justitie en ze ziin als ambtsdra-
ger gezonden door hun kerk. De

overkoepelende instantie vooÍ het

protestants .iustitiepastoraat is de

lnterkerkeliike Commissie voor de
GeestelUke Verzorging in de lnrich-

tingen van Justitie (lCJ), waarin '13

protestantse kerken zijn vertegen-

woordigd. Tot de taken van de jus-

titiepredikant behoren individuele
gesprekken, groepsgesprekken en

kerkdiensten. Naast de predikanten

weÍken er veel vriiwilligers vanuit de

kerken mee met de predikanten.

Onder de gedetineerden is grote be- ,_
hoefte aan geestelÍke vezorging.
87% zegl er behoefte aan te heb-

ben. Die grote behoefte is opmerke-

lijk, omdat velen zich bevinden in de

marge van de samenleving met in
niemand oÍ niets enig vertrouwen.

Vanuit de kerk ziin ook nazorgpro-
jecten voor ex-gedetineerden ont-
wikkeld. Zo zijn er in Exodusverband

tien huizen waar gedetineerden in

een woon-werkprogramma op een

nieuw leven worden voorbereid.

Ook heeft Exodus een paar honderd

vriiwilligers die individuele begelei-

ding bieden aan ex-gedetineerden.

Ook is er in Exodus een Ouders,

Kinderen en Detentieproiect, waar- ^
in vrijwilligers kinderen naar hun

oudeÍs brengen die vastzitten. Ook
zijn er kerken die zich open willen

stellen voor de opvang van ex-ge-
detineerden. Ze zijn verenigd in het
programma Kerken met Stip.

ln de gevangenis, over de grenzen

van het bestaande heen, blijft het

evangelie en de keÍkgemeenschap

van grote betekenis om mensen

te helpen hun verleden te verwer-
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Binnen de Dienst Geesteluke Ver-

zorging werken 7 denominaties:
protestants, rooms-katholiek, hu-

manistisch, joods, islamitisch,

boeddhistisch en hindoe geeste-

li.jke verzorging. Met het rooms-

katholiek iustitiepastoraat heeft het
protestantse justitiepastoraat een

bijzondere samenwerking. Deze

samenwerking heet Oecumenisch

Strategische Alliantie. Daar zijn vele

samenwerkingsprojecten: basistrai-

ning beginnende .iustitiepastores,
Wetenschappelijk Centrum voor
het justitiepastoraat, Handboek

voor het justitiepastoraat, Exodus,

Kerken mel Stip, vakblad Pastorale

Verkenningen, christelijk vormings-
programma. Predikanlen van de
protestantse denominatie moeten

breed kunnen werken voor het bre-

de speclrum van protestantse strG.

mingen. Ook gedetineerden die niet
gelovig zijn kunnen zich aansluilen
bij het protestants justitiepastoraat.



Hoofdadikel

ken en weer zicht te krijgen op een
nieuwe toekomst. En daarmee is

het justitiepastoraat ook van grote

maatschappelijke betekenis. Het
helpt om het leven van binnenuit
opnieuw op te bouwen en aanslui-
ting te vinden op gemeenschap met
anderen. Het is mooi datdaarinde
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
een groeiende belangstelling voor
is-

Verder lezen
Wie meer wil weten over het jus-

titiepastoraat kan het boek lezen
van ds. Eeóeek: 'Een misdadiger
is meer dan zijn delict'. Als hoofd-
predikant van het protestants jus-

titiepastoraat vertelt Jan Eeöeek
over zijn we* onder gedetineerden.

Ook beschriift hij de ervaringen in

Exodus, een succesvol nazorgpro-
ject voor (ex-)gedetineerden. Hii

neemt de lezer mee de gevangenis

in en hi, laat iets zien van het leven
na de detentie. Het boek bevat veel
venassende verhalen uit de pasto-

rale praktijk.

ln de samenleving wordt vaak hard
geoordeeld over 'criminelen'. Jan
Eeóeek geefr hen in zijn boek juist

een menselUk gezicht. Hij laat de
lezer kennismaken met het gevan-
genisleven en de belangrijke rol die
een iustitiepredikant kan spelen in

het leven van een gedetineerde.

Ook laat hij de resultaten zien die
Exodus boeh bil de begeleiding van
(ex-)gedetineerden.

Verder interviewt hii een aantal ex-
gedetineerden met wie hij in de ge-

vangenis contiacl had en een aan-
tal oud+ewoners van Exodus. Ten

slotte geefr hij in zijn boek enkele

signalen aan de kerk, de hulpverle-

ning en het Ministerie van Justitie.
Het boek kost € í 7,50 en is te ver-
krijgen in de boekhandel en via
www.arkmedia-nl

Jan Eerbeek (1947) is sinds 1979

wetkzaem in het justitiepastoraat.

Hij wed<te tot 1998 als justitiepre-

dikant in 's-Hertogenbosch, Vught

en Scheveningen Srhds ,998 tb

hï als hoofdpredikant van het pro-

testants justitiepa§oraat wetuzaam

bij de Dienst Justitiéle lnrichtingen
van het Ministerie van Justitie. Aan
het begin van de jaren tachtig nam
hij het initiatief tot de opichting van

Stichting Exodus Den Haag, ook
stond hij aan de wieg van Stichling

Exodus Nederland.

Jan Eerbeek

38e jaargang nr 3 - september 2009 7

.^ Momenteel zijn eÍ vanwege een

beperking in de celcapaciteit geen

vacatures. lndien er vacatures lin
worden die in de pers en op de web.
site van het prolestants iustitiepas-
toraat (www.gevangenispredikant.

nl) bekend gemaakt. Er vindt dan
een sollicitatieprocedure plaats door
een sollicitatiecommissie van de
lCJ. Het beleid is erop gericht eén
predikant van de Gereformeerde

Kerken Vrijgemaakt aan het corps
toe te voegen.

Uit alles blÍkt zijn grote betrokken-
heid en gedrevenheid. Juist deze
persoonlijke toon maakt dit boek
zeer lezenswaardig. Een bUzonder

kijkje in een gesloten wereld!
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D ag i m p re s si e g ev a nge n i sexc u rs i e
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de gevangenis geweest
geen gevangene gezien!

Peter van der Laan

Logisch, zul je misschien denken.
Maar ik denk dat ik dat de meest
imponerende ervaring vond van

onze studiedag'gevangenispasto-
raal'.

Als ik m'n auto parkeer siapl naast
mij de langharige en bebaarde
gedaante uit van collega Bart. "Hoi

Barl, nog steeds heEelfde busje
van I jaaÍ geleden!" Wij begeven

ons naar de poort. Na een half uur,

vijf controles, twintig keer wachten
op elkaar en dan weer klik klak

voor het volgende slot komen we

in een troosteloos zaaltje. Typisch
Íantasieloos kerklokaal, is miin

eerste gedachte. Maar tijd voor een

tweede heb ik niet want enigszins
verbijsterd zie rond een complex
van formicatafels een sloÍdige ver-

zameling koffebekertjes en daar-

achter steeds meer en steeds meer

collega's. Meer dan twintig wel!
"Gompie! Zrn die ook allemaal

op werkverkenning? ( lk dus wel).

Nee, Pieter Schelling vast en zeker
niet!"

Dan stelt in deze Riiksjeugdinrich-
ting 'De Hunnerberg' de jusliliepre-

dikant Peter Middelkoop zich voor.

Heel bekwaam en ter zake verzorgt

hÍ het welkom en de inleiding op
onze dag. Dan stelt hii een ken-

nismakingsrondje voor van een

kwartier. Moet re je voorstellen:

ruim 20 dominees in een kwartier!

Die komen never nooit klaar! Dus

dat idee wordt snel afgeschoten:
"We kennen elkaar al."
Nee, boeiender is collega Jan Eer-
beek, de hoofdjustitiepredikant. Zijn

verhaal veÍschijnt ook in dit num-

mer. ZÍn indruk op mii: dit is een
man die nagedacht heeft over zijn

werk! Hij kent de Bijbelse en theo-
logische wortels. Hij beseft de jus-

titiële en maatschappelijke context.

En hii heeft echt hart voor gevan-

genen! Tot en met hun terugkeer in

de samenleving! lndrukwekkend. lk
voel me verbonden in geloof.

"Geestelijke verzorging is geen luis

in de pels van het gevangeniswe-

zen. Maar de overheid straft, alleen
kan aan de straf geen zin geven.

Daarvoor zÍn keÍken en levensbe-

schouwelÍke organisaties nodig.
WÍ doen dus in deze inrichting iets
wat de overheid niet kan."

Ongeloofli.ik sterk beleef ik de ver-
wÍzing naar Hebreeën 13: 3 "denk

aan gevangenen". Als God aan
het gedenken gaat (denk aan de

lk weet niet hoe ik buiten ben ge-

komen. Diep onder de indruk. Maar
nog even geen vervolg voor mij.
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gehangene en Jezus op het kruis!)

dan gebeurt er wat! Middenin in de
dood schept dat gedenken leven!
WÍ kunnen deze mensen hier aan-

spreken en dat schept perspectieÍ!"

We praten wat in het rond, zoals
gebruikelijk. Met echte en pleasen-

de vraagstellingen.

We krijgen een rondleiding. Wach-

ten. Klik klak- Deur open. Wachten.

Klik klak. "Hier .-" Geen mens te
zien, alleen dichtgestreken mu-
ren- Greepvaste verbindingen. lk

zoek naar iets wat kan losrukken

bij een conflict oÍ zo. Niks. En we
gaan Íond in een lege vleugel.
De wasruimtes, ja. De keuken.

De aanvoer. Maar waar zitten die
jongens? Ze zÍn er, maar ik kriig ze

niet te zien.

Nu gaat de intro meeÍ leven bij mij
"Detentie is het geschieden van

de excommunicatie." Vreselijk. "Ze

staan met het gezicht naar het ver-
leden en de rug naar de loekomst."
Hopeloos. "Gedenk de gevange-
nen. en schep leven in hun dood."


