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Helpende Hollander in de gevangenis
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australian open

9.OO UUf, EUrospoÉ
Via de inteÍnationale sportzender
Euíosport zrn veel sportevene-
menten live te volgen. Zo ook de
Australian Open in MeÍboume,
waar zate rdag de zesde speeldag
wordt afgewerk.

HaÍtfalen
zr.z5 uu1 Nederland 3
Valerio zeno, presentator van

)e zol het moor hebben, ontmoel
Kevin (24), die met hartíalen
kampt. Kevin gaat door het leven
met een lCD, een ingebouwde
defibrillator.

oBÀ rive
r9.oz uur, Radio 5
Steeds meer militaire taken woÍ-
den uitbesteed aan private mili-
taiíe organisaties. De dir€cteuÍ
van het lnternationaal lnstituut
voor Sociale Geschiedenis maakt
zich zorgen.

De Rechtbank
zz.3o uur, NederÍand r
OudersJoke en EÍwin krijgen van
de rechterte horen ofde onder-
toezichtstelling en uithuisplaat-
sing- omdat ze hun kinderen
verwaarloosd hebben - verlengd
zullen worden.

NaziHunteÍs: BaÍbie
zr.oo uur, NGC
Klaus Barbie was als hoofd van
de Gestapo in Lyon verantwoor-
delijk voor de dood van dui-
zenden mensen. Na de oorlog
waren SeÍge en Beate Klarsfeld
vastbesloten hem te vinden.

KeukenpÍinses
t6.35 uu1 RTI-4

Nigella Lawson le8t in Nigella
Bites uit hoeje een simpe[e,
maar heerlijke maaltijd klaaaet
en daar ook van kunt genieten.
De Britse keukenprinses kookt in
haaÍ eigen huis.

Blood, sweat& luxuries
zo.z5 uur, Nederland 3
zes Britse jongeren reizen naar
Ghana, waar ze goud delven en
een elektronische vuilnisbelt
bezoeken. Op de vuilstort zien ze

hoe kleine kinderen hun gezond-
heid op het spelzetten-
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TELEVISIE

HE lpende Hollander
met I iefde voor gevangene n
Momenteel isJan (63) hoofdpredikant bij
het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Als gevangenispredikant werkte hij een
kleine twintig jaar in de gevangenis van
onder andere Scheveningen en Vught.
Daarnaast richtte hij in r98r stichting
Exodus op, die ex-gedetineerden helpt
terugkeren in de maatschappij. lnmiddels
zijn er in het hele land elfzogenaamde
Exodushuizen te vinden, waar meerdan
vierhonderd ex-gedetineerden knokken

het feit dat iedereen er bij God toe doet,
raakte me," ln het werk in de gevangenis
vond hij daarmee de ultieme uitdaging.
"Het maak voor mij de boodschap van
het Evangelie nog scherp€r, Ondanks wat
iemand heeft misdaan: hij hoort eóij."
Een bijna tegennatuurlijke opstelling. Het
lijkt in iedergeval niet te íroken metde
steeds hardere houding die men tegen-
woord ig aanneemt tegenover criminelen.
'ln de samenleving groeit de vrees voor

Al 3 l jaar zetJan gerbeek zich als predikant in voor gevangenen en

ex-gedetineerden. "omdat iedereen erbij hoort in de wereld van God."

Donderdagmiddag is hijte gast in hettv-programma Nederland Helpt

om weer iets te maken van hun leven.

'ledereen hoon erbij in de wereld van
God." Dat is de kern van zijn missie, en
dat is ook wat Jan ooit naar de gevangen is

bracht.

Herstel
"lk had altrd alde bijzondere wens om
predikant te worden. Het begeleiden van
mensen en hen helpen bij hun geloofs-
vragen en zingeving sprak me aan. Ook
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T2tuil het dÍf.c(liepooftje u Ílink op los piept,

word ik door een bewapende nilitoir gdouil
lee en worden de rugukken uon dc kindercn

binnenstebuitcn gekcetd. lk sto m€t min
honden omhoog, als ik op de witte mufi uoot

ne 22n wadig t,,fílieehje zie ofgebc.ld, 2.n

mon, een ezeltje mct doorcp een wouw fid
een Kind. Drie uluchteliwe\ ontsno?t oon ecn

wrcde mochthebbel hun heil zoekend in ha
oeïe Eg1pte,

We bczoebn de koptische wijk in Coirc, een

uon dc oudstc wijken von de stod. Het is

uoor ons een oose tton tust in dzze hzctische,

chootische wercldstod. Hiet wed ol in de ee$le

eeuuen uon onajooftelling het chriírliik
geloof beleden. Het kleine museum laat zien

wot nog ouct is uon wot eens een levendige

gcloofsgcmeenschop wos: uitgebeiteldc kruis-

sgnbolen, ofueeldingen uon de opostclen en

een hecl oudc koptische bijbel. Gelukkig is

nog steeds ecn groot deel uon de Eggptische

beuolking koptisrh, mo ot ze hebben hct zuoot
te ucrduren in een lond woor de rodicalisering

van de íslom nia zonder geuolgen blijft. Ma
ols uoo opig drumotisch hoogtepunt de noord
op 2.5 ke*gongers op nieuwjoorsmorgcn.

verschrikkclj,'k dot zulkc dingen gcbcwen, dot
hoot cn geloffianatisme zulke uituross.n k€nt.

Éen foto in de krunt raokte me: een afbeelding

van Jezus,besmeurd met het bloed uon de

slachtoffus uan de bonoanslog. Gelukkig werd

Àe oonslog ook doot grotc d.lcn uqn da islomi.

tísche gemccnschop ueroordeeld. Tegehlkettild

mogen we onze ogcn nitt sluiten uoor hst
gcuoor uon dc rodicole islom.

Terwijl we op weg ziln noor de uítgcng uon de

wijk, dc drulte van dc stod in, denk ik oan ha
wonde ijk íeit dot ons lot ligt h de honden

uon dot kleine Kind op die ezel, in hondcn van

die Mon oon h* kruis. Kwasboor,zichzelf
geuend.Wonderlijk dot God eruoor hedt
g.kozcn dot ue niet ma geweld af door goede

doden ons hail kunnen bewuken,moar dotHtl
ons is worgcgoon door hat liefsle te geuen uat
Hij hccft.Zchzr.lf. Laten ue bidden uoor oaze

brcedeÉ en zusle$ wercldu)d, en dot wizelf in

Ajn uoetsporcn mogen bhjuen lopcn.
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criminaliteit. ln ee6te instantie moet
daaÍom de aandacht ook uitgaan naar
de slachtoffers hiervan. Daarwil ik
heelduidelijk in zijn. Maar er staat ook
in de Bïbel:'lkzat gevangen enjullie
kwamen naar MI to€' (Maftheiis 25:36,
red.). ln de gevangenis zie je de diepe
gebrokenheid in de mens, maar ook het
verlangen naar herstel."

tlruis
ln de Eijbel vindtJan genoeg redenen

om zich in te zetten voor het heríelvan
juist die mensen die hetvoorzichzelf
hebben verpest. "D€nkaan het moment
waaropJezus op het dieptepuntvan
de gebrokenheid aan het kruis hang
tussen twee misdadigers. Een van hen
zett dan:'Gedenk mrj wanneerGij in
uw Koninkrijk koml' En Jezus reageeÍt:

'Heden zult gij met Mij in het paradijs

'ln de gevangenis zie ie
de diepe gebrokenheid,
maar ook hetverlangen

naar herstel'

zijn.' Daar zat verder niets tussen."
lnmiddels zijn al honderden ex-gede-

tineerden door Exodus optevangen
en op weggeholpen. "lkweetvan veel

mensen die in een Exodushuis hebben

gezeten dat het leven hier diepe indruk
heeft gemaakÍ. De eeÍste ex-gedetineer-
de die we opvingen, zei kongeleden
tegen mí dat h, voor het eerst het
gevoel had ergens thui5 te zijn. Het is

zo belan$ijk dat te kunnen bieden, óók
voor mensèn die weer teÍugvallen." Hij
voegt eraan toe: "lk geloofdat mensen

zijn bedoeld om op te staan. Maar met
diepe woorden alleen ben je er niet. Er

moet hard aan gewerkt worden om uit
die vaak complexe problematiek, die
vicieuze ci*elte komen. Toch begint
het bij de mensen zelf."

witgewaad
De geschiedenis van één gedetineerde
heeft opJan diepe indÍuk gemaakt. "Het
was een crimi'nele verslaafde, die steeds

weerterugviel. Hiiwilde wel stopp€n en

was daar heel enthousiast en ged reven

oveÍ, zat zelfs in de kerkraad van de
gevangeniskerk, maar viel steeds weer

terug. lk kwam hem vaak weertegen
in gevangenissen door het hele land.
vi.ifentwintig jaar hebben we contact
gehouden. Tot hij in Epe was begonnen

aan een nieuw opvanBprogramma. Deze

keer van de gereformeerde gemeen-
ten, in 'De Ontmoetiog'. Op een dag
belde hij mijop en vertelde dat hÍ zou
worden gedoopt. Of ik ook hvam. Op de
doopvragen antwoordde hij volmondig
'jazeker', waama hij in een wit gerraad

werd ondergedompeld. lk íond daar
en was diep geroerd.'Zo is dan wie in
Christus is een nieuwe schepping; het
oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe
is gekomen'(2 KorintiëÍs 5:r7, red.). Die

tekst kwam in me op. Dat is de diepe
betekenis van herstel."

Nederland Helpt
ln Ned€rlond Helpt bezoekJan Eeóeek
de gevangenis in Scheveningen waar
hijjarenlang heeft gewerkt en gaat hij
langs b, het eerste opvanghuis van
Exodus in Den Haag. HieÍ spreekt hij
met een ex-gedetineerde die werkt
aan zijn terugkeer in de maatschappij.
Verder bezoektJan een oude bekende
die ondanks onderíeuningvàn Exodus

toch weer vast zit. Ook dat is onderdeel
van de realiteit. Deze gedetineerde is

echter vastbesloten zijn tweede kans

niet te verspelen. Hij schreefaan de kii-
kers van N€derlond H.lpteen briefefl zou

het leukvinden antwoord te krijten. De

briefkunt u lezen op de website: www-

nederlandhelpt !l

re «sr, Boudewijn Drechsler

orrLo, Gen-Jan van derTuuk

Egapte

Aíon Lo.k
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Stichting Exodus
Exodus biedt opvang en onder-
steuning aan ex-gedetineerden
en gedetineerden in de laaGte

fase van huo straí Deze (ex,
gedetineerden kunnefl terecht in
een van de elfExodushuizen ver-

spreid in ha land, of bij een maa-

tje uit het r6oo-koppige Exodus-

vrijwillige rsn etweÍk. Daarnaast

biedt dit vri.iwilligersn etwerk
hulp aan familieleden van (ex-)

gedetineerden. Exodus werk
samen met onder andere Kerken

met Stip. Deze kerken zetten zich

speciaal in om ex-gedetineerden
aansluitingte laten vinden bij een

kerkgemeente.
www.exodus.nl
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*Naam: Jan (J.D.W.) Eerbeek

*Over mezelf:

Werken vsnuit de hooo

Ik ben met haÍ en ziel predikant van de Prolesta se Kerk Nederland (PKN). Mijn hele

ambtelijke loopbaan h€b ik in h€Í justitiepastoÍaat gewerlÍ. Ik werk vanuit de hoop dat er

voor ieder mens perspectiefis. Dat vind ik het gote geschetrk van ha evangelie.

Ili ben in de gevangenis eaan werken omdat ik geloof dar ieder mens eóij hoort. DaÍ heb ik

van mijn ouders meegekregen Aansprekend in het evangelie vind ik de zorg voor mensen die

hetsbaaÍ zijn. Da kan ieder mem een keer àjn-

Het evangelie is heel actueel in de gevangenis. Je zier er diepe gebrokenheid, maar ook het

verlangen in ieder mens naaÍ p€Íspectief en hersel van het lwen Ook naar slachtofrers van

misdrijven moet onze volle aandachr uitgaarl ook lan de kert. Shhtoffers kunnen blijvend

& gevolgen ran een mis&ijfvoeler

Dieoer enan eeloven

In de gevango s ben ik dieper gaan gelovqr. Ik heb errraren dat God aanwezig was als ik bad

samen met een gedetineerde. tn de keÍtdienst€Íl voelde ik Zjn aanwezigheid als we samen

zongen en luisterden naar de Bijbelverhalen. En vooral ook als ik de zegen uitsprak. Ik heb

gezien hoe mensen in veóordenheid met God staande bleven in een diepe crisis wn het

bestaan- Het geloof is een sterke hacht om tot herstel van ht leven te komen. Daaóij kan

een kerkgemeenschap van buiten ran gÍote betekenis zijn, door zich her lot aan te trekten van

gedetineerden tijdens en na de d€t€ntie. En door hen een ge€stdijk thuis aan te bieden.

Het saat om lan het leven

Ats hoofdpredikant za ik in h* beleid sterk in op heÍstelgerich pasttraat. H€r Saat da8ót

om aandacht voor het slrchtoffer in h€t peÍsoonlík pasa-aat. Ook de relaties van

gedetineerden zijn hieóij in beeld Verd€r öaag het justiti@sloraat in de kerntaken

(kerkdiensten, gesprelsgncpea en indiviÖrele geprekken) bij aan een nieuwe oÍièntatie en

zingeving. Door de verbinding met nazcgrroj€clen @xoórs, Kerken met Stip) word de tijd
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nÀ de detentie vooÍbereid. Verder íjn de wijwilligers die met de pÍ€dikanten en pastores

veóonden zijn van groot belang door het signaal dat ze geven dat voor hen gedetineerden

erbij blijven horen.

Voor de ge&tineerden zelf gaal het om de verweÍking van wat is gebeurd en om een

oriënlatie op de to€komst. H€t gaat daarbí om de diepere dingen van het leven. Hoeje leven

gelopen is. angsl twijfel, gevoelens van zelfverwij! schuld en schaamte. eenzaamheid.

verlangen naar wijheid, verslaving relaties, niet meer verder kunneq de draad weer

oppakken hopen op toekomst. In mijn werk in de gerangenisker* waren er altijd de uiteÍsten

Yan geen geloof rneer in wat dan ool! tot weer opnieur gaan geloven.

Meer informatie over het pasto{.aat in de geyangenk is te vinden op

I i\ \\ . !.,tlir!tri\itir1,,...|.:t,

Nazorg

Voor mij is de kerk in de gevangenis allean dan geloofuaardig als eÍ ook aatrdacht is voor de

toekomst van de ge&tineerden. Daarom ben ik in l98l begonnen met de Sticlrting Exodus. Ik

vond het aangrijpod dat veel gedetineerden gevangenis in gevangenis uit gingen- Binnen

hadden ze veel stem van het pastoraat. Velen hadden dat ook nodig als ze wi_ikn-amen.

Verder werd ik erdoa getroffen dar ik als predikant in destij«ls de zwaarste gevangenis van

Nederland Scheveningen, al mel de eerste gedetineerden zag binnenkomen die ik in de

jeugdgevangenis had ontmoet. Met een aaffal wijwilligers en collega's begmnen we Exodus.

een kleinschalig opvangnojea voor ex-gedetineerden- twee dagdelen in de week geopend en

gel'estigd in een kelder onder een ílatgebouw in Den Haag Moerwijt- Inmiddels is Exodus

uitgegroeid tot een grote oÍganisatie met I I huizen voor begdeid wonen, verspreid door heel

Nederland meÍ professionele medewerkers en wijwilligen. Zie ook . \,, ..*,.rri. ,

Politiek

Naast mijn werk als predikant was ik actief in de politie&. Vmr het CDA zat ik in de

gemeenteraad van Den Ílaag(1992 - 1994 en 199G1998). Ik nam hst initiatieftot

maatschappelijk hemel voa kwetsbare goepen. Van 2002 tot 2006 rvas ik voorzitter ran de

afdeling Den Haag van het CDA

Z7'?-C-Zerc2,4r< ' LyF L-; --r
Publicaties

OveÍ het jusiti@asd-aat prbliceerde ik nvee boeken: F,en misdediger is meer dan zijn

delict (Ark media 2009) en Emdboeh justiticprstoraí, conrexr, rheologie en prakijk van

het protestants en roorns-kafholiekjustiti€psstoraal (Damoq 2009), Íedactie samen met pÍof.

dr. AH.M. van lersel, hmfdaalmoezenier.
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Ili ben met haÍ en ziel pÍedikant van de Prdesantse KeÍk NedeÍlard (PKN). Mijn hele ambtelijke
loopbaan heb ik in het justitiepasrcaar gewerlc. Ik wert vanuit de hoop dal er vmr ieder mem
perspectiefis- Dat yind ik h€Í grote geschenk wn lra wangelie.
Ili ben in de gevangenis gaan werher omda ik geloofdat ieder mens eóij hoon. Dat heb ik \an mijn
ouders meegelregen. Aansprekend in het evangelie vind ik de zorg voor mensen die kwetsbaar zijn-
Dat kan ieder mens een keer zijn.
Het erangelie is heel actueel in de gevangenis. Je ziet er diepe gebrokenheid, maar ook hel verlangen
in ieder mens naa perspectiefen heÍstel van het leven. Ook naar slachtoffers van misdrijven moet
onze volle aandacht uitgaan, mk van de kerk. Slachtoffen hrnnen blijveld de gevolgen van een
misdrijfvoelen.
In de gevangenis ben ik dieper gaan geloven. lk heb erlaren dat God aanw€zig was als ik bad samen
met een gedetineerde. ln de kerkdiensten voelde ik Zijn aarwezigheid als we samen zongen en
luisterden naa de Bijbelverhalen En vmral ook als ik de zegen uitsprak. Ik heb gezien hoe mensen in
reröondenheid ma God staande bleven in een diepe crisis lan hel besÍaan- Ha geloofis een sterke
kachl om tot hsstel van het leven le komen.
Meer informatie over het pastoraal in de gevangenis is te vinden op -.'-. ri

Voor mij is de kerk in de gevang«ris alleen dan geloofuaardig als er ook aandacht is rod de toekomst
ran de gedetineerden- Daarom ben ik in l98l begonnen met de Stichting Exodus. Inmiddels is Exodus
uitgegroeid tot een grole organisatie met t I huizen voor begeleid woneq verspreid door heel
Nederland met professionele medewerkers en rrijwilligers. Zie ook - ., ,:.,


