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Het werk varr de geestelijke verzorging in de irrrichtinqen vàrr

justitie vaorziet bij de gedetineerden irr Eerr grote bÉhÉefte.

Als je ingeslc,ter, bent kc'mt de werkelijkheid vàrr het lever

sterk op je àf. Er is veel dat verwerkt meet wor'detr-

In kerkdierrsterr en qesprëksgroepen probererr we stem te geven

aan wat merrserr beleven. En in persBonlijke cÈntàcten zÍjn we

bezig met gelo,ffs- en levensvraqerr.

tJat mij opvàlt ir' mijr' werk àIs gevangen i spred i karrt is dat

cFimj.naliÈeit meeÉtal niet iets i5 det RP zichzelf bestàat.

MeestèI rie je dàt het geen bewuste keus is geweest! maar dat

het eerr qevolg is van iemarrds levensloGp.

Zo kan het al heel vroeg in het leven lijn misgegaan. Ik

tt

bedoe I

praten,

erover

h i er rri et rnee het

rneer we m':et en er

begaan van criminaliteit goed te

e{el rÉkënihq mee houden alË we

s prekErr.

Veel ven mijn kerkqànqers in het HVB hebben van jongsaf aarr de

gebrokrnhEid vàn het Ieven ervaren. Veelàl is er een cornplex

aàr problemen. Ik noem er een aental. Ernot isneel verwaarloogd.

Opqegroeid in acht erst andsqeb i eden tn al vFoeg uit de boot

qeval len 'rp sehool. Nerqerrs echt bijhoren. Een marginaal

levert. Geerr werk Érr ook geen kans op werk. AI vrDeq in

aanraking qekomen met justitie. Kj.ndertehuizen err

jeuqdinricht ingen. Sanengevat kan gezegd n(]rden dat velen

kansarm zijn opqegroeid op emotioneel, sc,ciaal en

maat schappel ijk qeb i ed.

Ze hebber' veel gemist Ém zich te kunnen sntPlÉ,c,ierr naar wat ze

in zich hebben. Iemand zei me eeng: "TBen ik negen mààndÈrr wàs

hebberr ze rrrr weqgegeven bij een kloc.ster, En daarne ben ik in

een pleegqezin tereeht gekomen. Ik voelde me dààr niet goed.



I k hàd het gevc,Él Er rriet bi j te hc,rert, Err m! rr vadep hÀd iteeï.

ààrrdacht vc'or. zt n appel btrc'mgààrd dàn vc,,:r mi j. I k had het oc,k

Hel leuk gevorrderr als hij eerrs Ínet me was gaarr veetbàllen.

Vanàf Ntn twaalfde jààr ber' ik vaak weggelopen. En ik heb dan

in de stad gElzwo'.ven, Hàt ik me steeds meer gà àfvï*aqen is wat

el- aàl,] mij niet g,f,ed wàs, dat ze rne tBerr hebber' weqqegeverr.'l

Z,l ontÍíc,eten wi j in de gerstëli jke verzorgirrg rnerrserr die in

hun eigen leven5qeschiedenis opgesloten kunnerr :itten. ZE

stààn à18 het wal e met hun rug rrààr de toek$mËt.

In sns wrpk in de qeestelijke verzorging k r.1uuc*-rrrij p-.irr,e-|€ry' L){

=c, met herr irr gespl'ek te zijrr dat ze zichzElf Brr wàt irr hun

Ieven qebeurd is diepei. qààrr verstàarr. En sok z,lekerr rràaï. eerr

w€]q c,m van dtsarltit veFder te qàarr.

Het qaat er dr-tg (,m het verLëden sErieu5 të nemerr en tegrl i jk

o,trk tÉtekc'rllsÈgerieht te zi jrr. Hat betreft det IÀ'àtste klrnrrerr

wi.j àls kerk aIleen darr gelo'rfwaardig ÈndEr hen aarrwErig zljr'

àls wij L1i]E ÈÉ]k met hun toekc,mst corrcrret bezig hc,uderr.

Irr de eerste plaats dc,err wi j dat dc,c,r in vcr--rrl icht inq buiten

de gevangenis over sns werk bij te

wàarirr menmèàtÉchàpprl ij k

qëVClh àarr mtnser!

Het maq rtiet zo

beqint.

lYlàar er is meer

ten sprei fiekr

I tvËrrsweg c.p te

de acht erst and

k I i Ííaet

die met justitie in aanraking zijn gekomen.

zijn dat na de detentie de straf opnieuw

nodig. l"lant er zijn mën5rn

begeleid irïg nodiq hebbër| om

bBuwen. Deze nocdzaek heeft

die zij in huh leven hebbeÍt

dràgÉn aan et€rrl

berrid nieuwe kansen te

diP nÀ hurr detent ie

eef, f' I el-twe

à I I És te rnakerr met

opqe I open.



Na=c.r a

In den Haag werd elf jaar geleden doc,r pastores en

vrijwi I I igers in hrt j'rst it iepastÉreàt hrt init iet iEf ger'c,ÍflËrr

Brn eerr aantal nazc,rg prc' j eet ert te ontwikkelen. IrrmiddelË rijr'

er vier prEjecten ontwikkeld, waàrj.n eëh samenhàrlgend

begeleidinqsprogramma wor^dt àarrgeboderr.

Ex,:dus is qevest iqd irr het Statrnkwar"tier in Den Haagr err hEt

Frerk ik c,ndergebraeht i.n twee grotë her^enhlrizerr,

Epen huis als eetcafe

Het Epen hllis is een Iaagdreírrpelig ont moet i nqseent rum wear^ je

5 daqen in de week rorrdom de mààltijd terecht kunt. Er. is

Fr-rirnte vE--'r gespFek, bi I jaï.tenr dàÏ'terr, tv ki jkEnr lezen etc,

Het wc'rdt geheel gei Lrnd dc.Ér vrijwilliqerË. DE gersteLijk

vel ztrrgeFs vàn het qevànqen i secrmp l ex Seheverringen hebben hieï.

de mE,gEl i jkheid Ém hun pàstorale eontacten voort te =etterr.
Frr dàq zijn er rotn 3Ct à 35 bezcekers. Het zijrr niet alleen

maàr ex gëdët i rreet.dEn, mààr É(]k àrrdÉrerr dit bÉh,fefte hebbËn aàrr

cÉrrtàct. En dàt betekent dat dit prc,ject c,,:k een bijdrage

Ievert aan het weer GpgerrÉmen wËrrden van mtnSen in de

samen 1ev i ng.

Eeqeleid HÉrren

In de tweede plaats heeft Exodus een Huis vocr Eeqeleid Wonerr

iemàhd nog in dedat plaats biedt àan I

gevàrrgerlis zit, kan hij

€]€rn gesprÉk plàats met

samen met hem t e bez i erï

mogel ijk iË. Ook wordt

tceksmst ige beworler et1

begeleidinq verwacht.

bew(]ner5. AIs

zich hiervooF opqeven. Er

een vàr|

,f f een

ge kekrn

nààr de

de medewerkers varr

samefiwerkinq in de

nàer de mot ivàt ië

dingen die hij van

vindt dan

ExÈd rls Èm

begeleidir'q

van de

de
È

I



A1t er c'vereerrst etmm i. n g is, wordt eeri individueel

begÉIeid ingspl'.trgràÍímà Épgesteld. Dëze begelëid ingspi'ogï'ammat s

zijn gericht op wonerr, werkerr, relaties en zirrgeving. Zo is eÏ'

een sàmenhanqend begeleidingsaanbod dat aansluit bij de

veelsoÈrt ige prc,blemàtiek die de bewonerË hebben, Concr.eet

gaat het ']m zelfstandig lE}'en worren, hÉt aànleren van sÍf,ciale

vaardighEderr, budgetteren, begeleidirrq bij het herstel van

faÍtilierelàtieEr het omgaan met gevoelens, levensorientat ie,

ed.

Iedere bewc,ner heeft een it1dividueel pl^Ggremma, maar er zijn

ock gerneenschappe I i j ke activiteiten. ZÉ is er bijv'rorbëeId 1x

per jaar een c,verlevingstc.cht. Bew,=ner5 en begE]Eid€lrs gÀàn

onder deskr"rrdiqe leiding eEh week lànq de APdennen irr, waar ze

vàn vrijNel àlles verstokerl zijn. Het kost veel Éne}^gie c,rn in

die tjunglet te overlevtn. tlaàr het orn qaat is sàmerr te

Berkerr, jezelf te lEren kerrnert En je eiqen rrtogel j. jkhederr te

É]ntdekken. Een belanqrijk punt dààrbij is dat ie lee}.t

vet.trouwen in jezelf en anderen te errtwikkelen. DoC.r deze

tochten ervàrerr beg.ronei's dàt ze in stààt zijn hun Eigen

qï'strizen te verleggen. Zc, ervaren 2e dàt ze dingen af kr-trrrren

màktnr rrt ze prErÉteren ,lrrderweq dingerr die ze var' rich:elf

niet vsor rtrogel i jk hàdden geh,f uden.

trok zijn er in het huis bewonersverqader i. nqen weàr de sfeer in

huis wordt besprokerr. En thema-àvondert over diverse

ond erwer pen.

F iet senmakeri-i

Met het huis voor beqeleid, wonen is de fietsenmàkerij

verbonden. Irr het Exodusprogramme is een dagprogramma

bestaande uit vrijwilligerBwerk of beteeld werk verPl icht.



Onae ervaring is echter dat velen die uit de qevenqenis kDmen

een dirëcte aensluiting op dat werk missen. Ze hebben r,tseite

oÍn zelfgtàrrdig structuur en ritme aan hun leverr te qeverr.

Vandaàr dat de bewoners de eerste drie Ínaànden vàn hun

verbli.jf werken in de eigen fietsenmakerij vàr' Exodus. Oude

fietserr worden opgeknapt err verkc,cht, en c,ok is er de

mtrgelijkheid vc,or part ieulieren om hun fiets ir' r-eparat ie te

9even.

De fi.etsenmàkerij heeft in zekere zin eerr bedrijfsmet ige

opzet. De bedoeLihg rrvan is om arbeidservaring en regelmaat

op te doerl.

Een deel van

eeh project

zin ààn het

i s best emd vrlor

een qeheel e i gerr

Open Huis diensten

Tenslstte wo! dÉn rond'f,m het werk van Exc,dus in een varr de

kerken in de binnenstàd reqelmàt ig Open Huisdiensten gehÉuderr.

Deze diensterr uror.derr geleid door pastores Lrit het

gevanqen j. scomp I ex.

In de:e diensten probererl we irr Efee}.n symbolen, liederen en

yroorden zo dicht moqelijk aan te sluiten bij de

belevingswereld vàrr onze doelgroep. Ook dààr is de

m'f gel i jkheid om contacten voÉrt te zetten in het bredeï.e

verbànd varr de gemeente. En verder bieden dëzë diensterr voor

allen die bij Exc,dus betrokken zijn, elkààr te ÍlntmÉeten in

een gE|zàrílenl i jkÉ viering.

Oroani sat ie

DÈ Exc,d Ltspro j ect en wc'! den gefinanciepd dc.C,r plaàtseIÍjke,

regiÉrlaIÉ en Iàndel ijke kerken, f,rndsen, part i c r-r L i ererr en vÉor

de fietseyl die worden opgeknapt

ih de Derde Werëld. Dat qeeft ook

werk.



een deel door de Gemeente Derl Haeg.

Exodus heeft elf vaste medeserkers in dienst, die allen

Parttirfle werkerr en die voor een deel afkomstiq zijn r-rit de

banenpoc.ls. Verder zijn er in de organisetie err dE uitvoering

veÉl vrijwi 11i gers actief.

Met tevredenheid kàn worden vàstqesteld dat Exodus leeft in de

Haagse en reqionale kerken. Er wordt veel voorlichting

gevrààqd en c.ok vinden er regelmàtiq bezoeken van

afgevaàrdiqden p l aats.

Ervar inoen

In het baekje "Exodus, verhalen met perspectief" vertelt een

c,ud-bewoner over zijn ervàringen met het woonproject.

"...wat rnij het meest hpeft gèholpen bij Exc,dns? Dat was

vÉora1 dat ik mij er thuisvÈelde. Ik had een plek waar ik

mezelf kon zijn. Dat rrracho-gedc'e ben ik dàÀr kwijtqeraakt.
(- -. ) Einrtenk,rrt ga ik trouy,ren. Samen met mÍjn vriendirr heb ik

een huisje gevonden. Eindplijk Íets van mijzelf, iets varr L.1rrs

samerr. Ik sLeep nogal wat narigheid achter mij aan, schulderr

af lossen ërrzc,. Exc'dus heeft dààr c,c,k g,-red bi j gehc,l perr. trI les

is nu te overzien. Dat verleden raak ik niet meer kwijt, rnaar

Ér staat nu wel iets teqerrover. En i k ber' rriet vàn plan orrr dat

meer. te ver l i ezerr. "

Tenslc,tte

Het werken aan nàzorg is voluit kerkewerk. Vàn zondàg tot

zondag heleven wij in de gemeentË dàt wij ,lns IEVen mogerr

verstaan irr hËt licht van de liefde vart Gc,d. Die liefde van

Gc,d wordt richtbaar er! tÀstbear als wij de zorg trríl het leven

rrrEt elkÀàr delen, err berrid zijn elkàar het opstaan rrààr hEt



leven toe mogelijk te maken. In die zin

en nazsrgpastorààt de kerken zien hoe de

rijn Ém weer Ép de been te komerr.

Iààt het gevarrqErr i.s-

qemeerrtr eEn plek kan


