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íYITNSEN ZOALS JIJ EN IK.

0nlangs zocht de stichting EXODUS (opqericht in december j1.)
kontakt met de Haagse Gemeenschap van Kerken. De stichting is
van mening dat het van uezenlijk beLang is uranneer het roerk

van de stichting door de Haagse kerkelijke gemeenschap uordt
gedragen. Voor het realiseren van de doelstellingen van Exodus
uordt aan de kerken aIs thuisbasis grote uaarde toegekend.
De stichting is opgericht om, uitgaande van het Evangelie van
Jezus Christus, mensen, die het perspektief missen op een

mensulaardig funktioneren, te helpen mogelijkheden te vinden om

een nieuur en zinvol bestaan op te bouuen.
Het initiatief tot de oprichting van de stichting is vooral
gekomen vanuit ervaringen in het justitiepastoraat. Aan de

stichting zijn dan ook, beha.lve een jongerenpastor (Hans van
Dam, deputaatschap Jeuqd- en Jongerenpastoraat Ger. Kerken
classis Den Haag) onder meer drie justitiepastores verbonden,
te rrreten Jan Eerbeek (Ser.), Joop Spoor (herv.) en OoIf Veerkamp
(rt). Xet rrrerk steunt voorts op de inzet van een groot aantal
vrijurilligers.
In een volgend artikel zal uitgebreld uorden ingegaan op het
rrrerk van de stichtinq. Daar de stichting vooral is voortgeko-
men vanuit ervaringen in het justitiepastoraat, volgt aller-
eerst een vraaggesprek daarover met Jan Eerbeek, justitiepastor
in Scheveningen en in Den Bosch.

Er bestaan noqal urat misverstanden over het leven in een ge-
vanqenis. Zo zou je soms beter af zijn door in een gevange-
nis te vertoeven dan daarbuiten. Verqelijkingen met een
hotel uorden dan al snel gemaakt.

Jan: rrHet tegendeel is uaar. L/at het meest drukt op het leven
in een gevangenis, is de geslotenheid van het systeem. Die ge-
slotenheid uit zich in meer dan een opzicht, maar bovenal in de

kontakten naar buiten. moqelijkheden om op normale uri jze kon-
takten te onderhouden met je gezin, familie, vrienden en/of ken-
nissen zijn er nauurelijks of niet. In alle kontakten met mensen

Íïisverstanden.



in een gevangenis kom je dit aspekt tegen. Dat maakt het pas-
toraat dan ook bijzonder moeilijktt.

ItJat hebben mensen moeten doen om in die situatie terecht
te komen en hoever hebben zíj zo kunnen komen?

rrln de krant van elke dag kunnen ure de verhalen lezen. De

delikten die gepleeqd zijn, zijn vaak afschurrlelijk met voor
de stàchtoffers aangrijpende gevolgen.
Toch zijn het mensen zoals jij en ik, hoerrlel er meer te zeg-
qen is dan dat om de mensen recht te doen. Uit qesprekken met
deze mensen blijkt steeds uleer dat kriminaliteit niet zomaar
een incident is. Er gaat een hele geschiedenis aan vooraf, een
geschiedenis van mislukking die zijn inzet vaak aI vroeg in
de jeugd heeft gevonden. Door opgroeien in steeds uisselende
opvoedings situaties ( qebroken gezinnen, tehuizen, pleegge-
zinnen) dreigen mensen in een almaar doorgaande spiraal naar
beneden terecht te komen. Vooruaarden voor een evenrrrichtige
levenssituatie komen dan al snel te ontbreken: gebrekkige
schoolopleiding, slechte huisvesting, geen kans op uerk, ver-
keerde relaties, etc. Als het erop aankomt, staan deze mensen
geheel alleen in het Ieven, ontuorteld, eIk zinvol perspektief
ontbreektr.

SLachtoffers van misdrijven zullen niet gauu, een boodschap
aan zorn verhaal hebben. Het lijkt misschien ook al te
gemakkelijk de verantuoordelijkheid op je omgeving of op

de maatschappij af te schuiven. Er zijn toch ook genoeg
mensen met even slechte jeugdervaringen en rrreinig kansen,
die desondanks rgoedf terecht komen? Bovendien zitten ze
hun straf toch niet voor niets uit.

nNiemand die dit kan tegenspreken. Toch heeft ieder mens recht
om te uorden begrepen, niet om uat hij gedaan heeft goed te
praten, maar om, Levend vanuit het Evangelie, te geloven dat
er voor iedere mens hoop is. Gods Koninkrijk kent geen hope-
Ioze gevallen. De bereidheid moet bestaan om mensen in het
Iicht van hun eiqen geschiedenis te verstaan. Dat betekent dat
ure ons niet tegenover hen moeten opstellen, maar dat ure samen

naar een geeigende oplossing zu11en moeten gaan zoekenr.
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Gemeenschap svo rmlnq.

lJat is het uitgangspunt in je urerk?
rrln onze samenlevinq bestaan muren tussen mensen. Het uitzicht
biedende in het Evangelie van Jezus Christus is dat zij
daarin niet voorkomen. In het Evangelie is sprake van een

doorqaande gemeenschap tlaarin uij allen in en vanuit de ge-

nade mogen Ieven. Zonder die genade kunnen r,ri j niet. Het is
daatom dat rrli j anderen daarvan niet uit kunnen sluitenll.

Je urerk heeft dus duidelijk ook een evangeliserend aspekt.
Hoe breng je de boodschap bij de mensen over?

trHierover kunnen eveneens misverstanden bestaan. Het uerk

houdt geenszins in dat, vanuit een soort misplaatste bekerings-
ijverreen stel zondaren moet uorden opgezocht om hen met het

Evangelie in aanraking te brengen. In het persoonlijk pasto-

raat ontmoet je elkaar van mens tot mens en maq de ander et in
aI zijn angst, eenzaamheid, verdriet, hooP en verrrlachting aan-

rrez i I zi jn.
In de gevangenis is naurrlelijks sprake van een gemeenschap. Je

zou de gevangenis het beste kunnen omschrijven als een verza-
meling van individuenr van sterke mannen van uie het gedlag

aan een bepaald verrrrachtingspatroon dient te voldoen. volgens

dat patroon zijn gevoelens van mensen moeilijk uituisselbaar.
In die gegeven situatie ben je als pastor een van de rrreinige,

zo niet de enige, aan urie de ander zijn verhaal kurijt kan.

Dat betekent dat je veel naar de ander zal moeten luisterent
dat je samen moet zoeken naar uaar je ontspoord bent, u'aar je
niet het antuoord op je bestemming hebt kunnen vinden en u'aar

er mogelijkheden tiggen om te veranderen. En tenslotte samen

zoeken naar de betekenis van de beloftevolle komst van Gods

Koninkrijk in jourrl en in mijn leven, om mens te kunnen u'orden

zoals je bedoeld bent te zi jnrt.
Komt die boodschap over?

rrln het gevangenispastoraat ben je steeds en nadrukkelijk
op zoek naar vormen van kerk-zijn, uaarin het Evangelie voot

de mensen voelbaar uordt..en die aansluiten op hun ervaringen'
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Dat rrrordt nog eens extra moeilijk gemaakt doordat veel van
de mensen naurrrelijks of geen kerkelijke achtergrond hebben,
zo er aI niet veel vooroordelen onder de mensen bestaan.
Eigen, voelbare en zichtbare vormen zijn ook nodig om aan
de grootste nood van de ander tegemoet te kunnen komen: het
ontbreken van gemeenschapsbeJ.eving. De kerk in de gevangenis
is het anturoord op hun diepste nood, zoueJ. in hun situatie
a1s ià hun eigen ontrrrikkeling. In het gevan geni sp asto raat
uordt nadruk gelegd op gemeenschapsvorming. Deelneming van
de gemeente buiten (de gevangenis) is daarbij onmisbaar[.

0efenplaats van het heiL.

Hiermee zijn ure bij een heel ruezenli jk element in het ge-
vangeni spas to raat gekomen. In Scheveningen bijvoorbeeld
neemt elke uleek een groep mensen van buiten deel aan de
zondaqmorgenviering in de gevangenis. Voor en na de kerk-
dienst uordt er gezamentijk koffie gedronken en is er 9e-
legenheid om met elkaar te praten of naar muziek te luis-
te re n.

Jan:nIn onze gezamenlijke ontmoeting stellen ue ons open voor
Hem die.ons ziet zoals ure zijn. In liederen, gebeden en verkon-
diging zoeken u/e geborgenheid, een heilvolle gemeenschap om

van daaruit nieuue orientatie op te doen voor ons leven. In
deze I oefenplaats van het heilr proberen u,e van de beperkte,
gèsloten situatie een ervaringsgebeuren te maken. Hiet leren
mensen van buiten en de mensen binnen iets rrlezenlijks voor el-
kaar te betekenen. Ik kom daar straks noq op terug ,

l/ordt door geuangenen de kerkdienst niet meer als een uitje
beschouud, een mogelijkheid om even uit de cel te zijn?

Een van de gevangenen vertelde mij laatst dat de kerkdienst
voor hem het enige uas uraarnaar hij de hele rrleek uitkeek. Niet
om inderdaad even uit de cel te zijn, daar zijn ook andere mo-
gelijkheden voo!, maar om daar een stukje Levenservaring op
te doen, om elkaar te Ieren vasthouden en om heel te maken

uat in zijn leven gebroken is. Daar kan met elkaar over 9e-
praat rLlo rd en,

.../s.
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Het groepspastoraat, dat ook katechese en diakonaat omvat,

en het persoonlijk pastoraat staan nauu met elkaar in rel-atie.
0m een voorbeeld te geven: in de katechese probereb ue het
onderrrrerp met elkaar zodanig te verbreden dat de verkondi-
ging, de liederen en qebeden aansluiten op de belevinqs-
u,ereld van de gevangenen. Dan zijn het ook hín ervaringen
die in de kerkdienst terugkomen.

Projekt Uitz icht.

Behalve kerkdienst en katechese heb je ook nog diakonaat
als vorm van groepspastoraat genoemd. Aan uelke vormen

moeten tre hierbij denken?
ItHet diakonaat in de l<erk vindt zijn oorsprong in de inza-
nelinq der gaven. Nu is dat in de gevangenis geuroon niet mo-

gelijk, omdat er niet over kontanten tlordt beschikt. Ook hier
hebben ue dus naar eigen vormen moeten zoeken. Uitgangspunt
daarbij is dat de gemeente in en buiten de gevangenis iets
voor elkaar kunnen betekenen. Zo bestaat in Scheveninqen een

samenurerkinqsprojekt met het chr. bejaardencentrum Uitzicht.
Bij de inzameling der gaven urorden door gevangenen gemaakte

potten en zelfgekrrleekte planten ingebrachtr bestemd voor
jarige of zieke betuoners van het bejaardencentrum. Van de

kant van Uitzicht komen regelmatig beuoners de kerkdienst in
Scheveningen bezoeken. En dan zie je opeens uat je met loefen-
plaats van het heilr voor ogen hebt. Een jongen, met al zijn
branie en tatoeëringen, die op een hoogbejaarde en moeilijk
lopende vrouu toeschiet, haar een arm geeft en de trap af
helpt. 0efenplaats van het heil, omdat hier een jongen op een

heel eenvoudige maar rrrezenlijke manier ervaart iets voor een

ander te kunnen betekenen. Aan de andere kant een vrouu die
zich door hem laat heLpenr een vrouu die s avonds misschien
niet eens meer al-Leen op straat durft. Hier brokkelen muren

af en leren mensen elkaar aksepteren zoals ze zijnr leren
mensen zich aan elkaar toe te vertrouuenrr.

Bi-jdraqe kerkeli.jke qemeente.

Er zitten nogal urat aspekten aan je rlerk die ook binnen
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het maatschappelijk rrlerk binnen de gevangenis terug te
vinden zijn. 1s in dj-e zin de geestelijke verzorging er
qeen doublure van?

[llatuur]i jk heeft het pastoraaL ook maatschappelijke kanten.
Het pastoraat heeft echter een geheel eigen identiteit.
L.Jitgangspunt is en blijft het fvanqelie van Jezus Christus,
de heelmaker, de verzoener. Dat betekent dat je in het pasto-
raat heel de mens op het oog hebt. Niet alleen de mens in
zijn reliqieuze beleving, maar de mens in zijn gehele be-
staanssituatie. Het gaat om de totaliteit van de nood van de

ander, om vanuit de eigen identiteit samen te zoeken naar
mogelijkheden om je Ieven te betrekken op de belofte van het
Koninkrijk van God en op de gemeente die daaraan uerkt, In
die zin kan er sprake zijn van een goede samenuerking met

het maatschappelijk uexk. Daar gaat het om bes taansvoo ruaa r-
den, keuzes om een geu,enst bestaan op te bouuen. De pastor
kan hierop aanvullend bezig zijn, Lraarbij het meest uezenlijke
van het pastoraat is mensen te orienteren en te betrekken
op eeri gemeenschap van ÍRensen dat uortelt in de belofte van

het komende Koninkrijk Gods. Hee.I konkreet houdt dit in dat
de gemeente buiten in alle opzichten voor deze mensen open

dienst te staan. In het gevangenispa sto raat uordt daar hard
aan geurerktlr.

lJaar blijven mensen na hun ontslag uit de gevangenis.
Hou je nog kontakten met hen?

rrHet justitiepastoraat kan niet tot de detentieperiode be-
perkt blijven. Beuust van hoe het zover gekomen is, van de

oorzaken, dienen konkrete mogeLijkheden te uorden aangeboden
om de opgeroepen veruachting na de detentieperiode uaax te
maken. Dat betekent dat het justitiepastoraat na moet denken

hoe voorkomen kan urorden dat mensen in schadend gedrag terug-
va11en.
Als antuoord op de vraag kan ik zeggen dat er kontakten zijn
na de detentieperiode, maar deze kunnen alleen blijvend
ulorden uanneer er een gemeenschap van mensen bereid is hen

in hun midden op te nemenr.
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Ívlet deze problematiek houdt de stichting Exodus zich in
en buiten de gevangenis sterk bezig. De stichting richt
zich daarbij echter niet alleen op mensen die gevangen
zitten of een detentieperiode achter de rug hebben, maar
ook op andere mensen, die, om uelke oorzaken dan ook,
nauuelijks of geen zin meer in het leven ontdekken. Daar-
over Yolgende ueek meer.


