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Wol komt ...

Tveit houdl Oecumenelezing

Buson, een tweede [imo?

Wot spreekr ...

Wondelen met God

Wederziidse (h)erkenning rond de doop

De wereldkerk zichtboor moken

Jongvolwossenen onders in het leven don iongeren

Aonpossen oyer een weer

Wor veÉindt ...

I 80.000 leerlingen zoeken vriiwilligerswerk

Mel convenonlen de provincie in

Compogne 'We love our youth worker'

Rood zoekt kerkeliike beeldvorming te uniÍormeren

lnlernolionole beríchten

Wot rookt ...

Slovernij woedt voort

Juslitiepostoroot wil gevongenen bevriiden

Oecumene ler ploolse

Activiteiten

Personolio en publicoties

Column: De morkt moet ziin werk doen
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Justitiepastoraat wil gevangenen bevrijden

ln de lnrichtingen van Justitie bestaat èen
vitale oecumenische samènwerking tussen
rooms-katholiek en protestants justitiepasto-
raat. Deze samenwerking hebben wÍ Oecu-
menisch Strategische Alliantie genoemd. Het
gaat daarin om lal van mncrete prorecten om
gedetineerden uit de spiraal van de criminali-
teit te bevrijden. Veel is daarvoor nodig, want
veel gedetineerden zitten niet alleen vast in
de gevangenis, maaÍ ook in hun eigen le-
vensverhaal. Onze pastorale inzet hebben
wij herstelgericht pastoraat genoemd. Het
gaat daarbij om veMerking van het verleden
(ook in wat slachtoÍfers is aangedaan), le-
vensvernieuwing in de gevangenis en oriën-
tatie op de toekomst. Een greep uit onze oe-
cumenische proiecten:

Nazorg. Met steun van de kerken is heel
veel opgebouwd in de Exodus-projecten,
waar het justitiepastoraat mee verbonden
is. Exodus heeft elf professionele huizen,
waar ex-gedelineerden worden begeleid
bij terugkeer in de samenleving en bijna
1800 vrijwilligers die gedetineerden bij-
staan tijdens en na de detentie.

2. Kerken met Stip is een landelÍk veöand
van rooms-katholieke en protestanlse ker-
ken die gastvrij willen zijn om ex-
gedetineerden na de detentie te ontvan-
gen.

3. leder jaaÍ worden 33.000 gedeti-
neerdenagenda's uitgegeven door Ark
Mission in samenwerking met het justitie-
pastoraat. De agenda's zÍn heel populair
en bevatten gèbeden en gedichten, ook
van gedetineerden zelf.

4. ln Flevoland is door Kèrk in Actie, Exodus
en het justitiepastoraal een diaconale pas-

tor aangesteld om de behoeÍte van gedeti
neerden aan nazorg en kerken en maat-
schappelijke initiatieven met elkaar te ver-
binden.

5. Het rooms-kalholiek en protestants justitie-
pastoraat werken samen in een oplei-
dingsplan voor alle.jaren van de loopbaan
van justiliepastores. De basis van het op-
leidingsplan is het Handboek voor het Jus-
titiepastoraat.

6- ln 2009 is het Centrum voor het Justitie-
pastoraat (CJP) opgericht, verbonden met
de Faculteit Katholieke Theologie van de
Universiteit van Tilburg en de Protestantse
Theologische Universiteil. Het CJp werkt
aan wetenschappelijke reflectie op het
justitiepastoÍaal en ontwikkelt een oplei-
dingsprogramma.

7. Om contacten te leggen met migranten-
kerken en migranlenpastores wordt twee
keer per jaar een migrantenplatforrn ge-
houden. waar justitiepastores en migran-
tenkerken samenkomen. Steeds meer
voorgangers van migÍantenkerken worden
betrokken bii het pastoraat.

L Ten slotte kan nog worden vermeld dat
ook justitiepastoraat in de ooslers-
orthodoxe kerk in ontwikketing is en be-
trokken zalworden in de oecumenische
samenwerking.

Lukt het om hel justitiepastoraat oecumenisch invulling te geven? Jan Eerbeek, hoofdpre-
dikant ministerie van Veiligheid en Justitie, en Jan van Lieverloo, hoofdaalmoezenier mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie, analyseren.
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