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De hooÍdpíedikant doelt op de diepere levens-

vragen die tiireos de cL,rsus opgeroepen woÍden.

'lk ben Ían van Alpha', zegl de man die in zijn

functie als hooÍdpredikanl verantwoordelijk is

- vooí terugkoppeling tussen keík en ministerie

en voor het beleidsontwikkeling van het justitie-

pastoíaat. Hij geeft leiding aan zestig justitiepre-

dikanten.'Het gevangenispastoraat heeft mijn

gelooÍ verdiept en daarom vind ik het heel mooi

om dat op mijn beurt weeÍ aan anderen door

te geven.'
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VolgèÀs Eerbeek teeft de cursus een positieve

invloed op met name de gedetineerdeo zélÍ en

daarmee dus ook op het gevangeniswezen. Eer-

beek: 'Hel is goed voor hun ontwikkeling en

bovendien geeft het toekomstperspectief ."

Snds achl taaÍ wordt de cursus in een aanial

gevangenissen gege,,ren. lnmildels op tien veí-

schillende pbkken. Een aantal dat Eeíbeek zetf

graag snel verdubbeld ziet. Hel is volgens Eer-

beek een groeipÍoces, waar mogelïk tinnen-
koÍt een spuÍt in koml omdat er vanuit justitie

getreÍkt wordt aan een nielrwe invulling van het

dagpÍogÍamma: 'Een pí€íamma waarn meer

wordt gewerkt met víiwilligers.' Oftervel een pro-

gramma waarbij de saÍneoleving in de gevange-

nis wordl góracht en dat biedt volgens EeÍbeek

veel kansen om de cursus in meeí gevangenis-

sen te gaan geven. Vrijwillilrers die Ínet gede-

tineerden willen optrekken, zijn dus van groot

belang. Volgens de hooÍdpÍedikafit tEeft Alpha in

PÍison ook voor hen íneeíwaande: ïe leert hel
harl van het evangelie kennen. ln de gevangenis

leven mensen in gebrokeoheir. Door dit we* zÈ
je hoe hel evangelie functioneert,'
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cursus in de gevangenis te geven is hel feit dal
er veel gelooÍ is onder de gevangenen: 'Hier zijn

verschillende onder2oeken naar gedaan. OndeÉ

zoek heefl uitgewezen dat zo'n 75% van de

gedetineerden zegt in God le geloven.'

De A]pbaa:rsus gffi a.Dtwoold op levensvre4pn. Vra€en die het leveD.

in een ge\rangenis als vaDz€f oFo€pt. Dit is vol€pns .Iaa Eerb€ak,
hoofdpnedlkant van het Prctestents justiöepastor€at, de reden lcaaÍ\3m
het zo belangrijk is atat de Alph&cursus in de gsvan{le.nis €pÉFveD wordt.
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