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M igrantenkerken en justitiepastoraat

June Beck

Rond 60 vertegenwoordigers van
het protestantse justitiepastoraat,
migrantenkerken en andere
betrokken instellingen levamen op
27 september bijeen in De Nieuwe
Stad te Amsterdam Zuid Oost.

Eerder dit jaar was besloten
een platform op te zetten voor
migrantenpredikanten weí<zaam bij
justitie, migrantenpredikanten die
bezoeken brengen en víjwilligers
migrantenkerken. Het is de
bedoeling dat dit platform drie
keer per jaar bÍ elkaar komt met
het doel om de betrokkenheid
van migrantenkerken bí het
justrtiepastoraat te stimuleren.
Deze eerste bijeskomst
werd georganiseerd door het
justitiepastoraat in samenwerking
met SKIN. ln zijn welkomstwoord gaf
hoofdpredikant, ds. Jan Eeöeek,
aan dat het Bljbelse getuigenis
de rode draad is van de pastorale
zorg in detentiecentra: wij z{n allen
broeders en zusters. Net als in een
kerkgemeenschap zijn wj allen
gelïk. Daardoor ontstaat een gevoel
van veóondenheid, wij mogen er
allen bÍ zijn en er bï horen. Ook als
gedetineerden.
Andere sprekers waren Kathleen
Fenier, CDA paÍlementariër, ds.
Lieke Werkman van de PThU
en vertegenwoordigers van de
Stichting Exodus (www. exodus.
nl) en Kerken Met Stip (www.
kerkenmetstip.n0. leder met een

specilek accent vanuit de eigen
betrokken heid oÍ betrokkenheid van
hun instelling met (ex)gedetineerden.
Uit de discussie l«vam naar voren
dat het pastorale contact voor de
meeste gedetineerden misschien
wel het belangrijkste contact is.
Daarom is het goed als dat contact
er is met mensen uit eigen kerk oÍ
king. De migrantenkerken willen
ook heel graag 'hun' gevangenen
bezoeken, maar stuiten steeds op
een muur van reglernenten.
Ds. Verry Patty, justitiepastor én
migrant, benadrukt dat het om
de mens gaat, om vezoening en
heelwording. Ondanks verschillend
geloof veöindt de samenwerking
met biiv de imam je in de missie van
de geestelilke vezoÍging. Contexten
dagen je uit om jezelÍ te ontwit«elen,
toch gelooÍ je in dezelfde God.

De dag werd aÍgesloten met het
volgende actieplan:
.l 

. regiovorming volgens de justitiële
kaart, met de bedoeling dat
migrantenkeíken en justitiepastors
in dezetfde regio regelmatig in
gesprek ziin met èlkaar over de
bezoeken aan de detentiecentra in
de desbetreÍfende regio;
2. vorming van een werkgroep van
justitiepastoraat en migrantenkeÍken,
die de opdracht kijgt om relevante
thema§ uit te werken
3. een tweede brreenkomst van dit
platform te organiseren vóór het
eind van dit jaar.
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tVigrant churches and prison chaplaincy
June Becl<x

Around 60 representatives írom the
Protestant prison chaplaincy, migrant
churches and other organisations
involved, gathered on September,
27th in De Nieuwe Stad in South
East Amsterdam.

This first platform gathering was
concluded with an action plan:
1 Formation oÍ regions according to
the judicial map, aiming at periodic
meetings oÍ migrant churches and
prison chaplains in the same region
about visits to the detention centres
in that region;
2 Formation of a working group
of prison chaplaincy and migrant
churches, with the task to elaborate
on relevant themes;
3 A second platform gathering
before end of this year.

Earlier this ymr it was aiready
decided that a platform should be
set up, consisting of migrant pastors
employed by the Department oÍ
Justice, migrant pastors who alrmdy
visit detention centres and voluntary
workers oÍ migrant churches. The
platÍorm should convene three times
every year with the goal to stimulate
involvement oÍ migrant churches
with pastoral work in prisons.
This first gathering was organiseo
in cooperation with SKN. Head
pastor, rev Jan Eerbeek, welcomed
the participants with the words that
Biblical witness forms the leading
thread oÍ pastoral care in detention
centres: We aÍe Brothers and
Sisters! Thus, just like in a church
community, we are all equal. This
awareness generates a strong Íeeling
oÍ connectedness, oÍ belonging
together as one community. Also
as detainee. Other speakers were
lGthleen Fenier, paíiament member
Íor the Christian Democrats, rev.
Lieke Weíkman Írom the Protestant
Theological University Kampen and
representatives oÍ the Stichting
Exodus (www.exodus.nl) and Kerken
met Stip (www.kerkenmetstip.nl).
Each spoke out oÍ their own specific

involvernent and the involvement
oÍ their oÍganisations with (Íormer)
detainees.
During the discussion it became
obvious that pastoral contact might
well be the most important contact
Íor detainees. That is lvhy it is
very important that these contacts
should be with somebody out of the
own group or own church. Migrant
churches, on the other hand, are
very eager to visit 'ther" prisoners,
but in tMng do so, they always
encounter huge walls of regulations.
Rev Veny Patty, prison chaplain and
migrant, stressed on the Íact that it
is all about reconciliation and healing
of human beings. Despite diÍÍerent
religions, the common mission of
pastoral care connects you with
Íor instance, the lmam. Contexts
challenge you in your personal
development, still you keep believing
in the One God.


