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PASTORAAT IN GËSLOTENHEIY
;{a 'Dijna anderhalf uur praten met
Jan Eerbeek komt h1; tot een kernachtLge
aamenvatt1ng rran zijn verk.rrPaatoraet in de geslotenlíeld van bèt
Huis wan Bei.. arl.n g j.g een rlJke kans voor
de kerk. I{ant degen€!, die in de gewa,genis
of het Huis wan Bewarlng verblijven irachten
niet op theologen-ta8.l. ZíJ vertdecb.ten de
de verkondLging ,van het EvangelÍe, waar-
doo? de gee:'otenlteid ïÍaarÍn zi-J verkeren
openbreekt tr .

Jarr Eerbeek l-s voor Írijk I 6eer! onbekerdè.
lIí.J lrerkt tegenlroordig a1s geestelJ,Jk ver-
zorger in de strafgewan6enis van Scheveniirgerr
en 1n het Huis van Ílewaring.
Zo hoort ook de berucbte l3-v1euge1, het
onderdeel net l.et 6eèst gelrloten regLne van
]iederland, tot het verkterr:ein van JaE.
Ik praat met hèE b6gin aprll.
over zlJn verk ín Schoveningen, de hoopvolle
tekeBen in ziJn werk en over lrat onze gerxeeB-
te kEr, doen tër ondereteuringt van tret pasto-
raat in Scb.even ingen.

De Dlaat e wan handeling

fn Scheveninger ziJn vijf lnrichtJ.ngen wan
JUsiitie ondergebracht. Jan Eerteek lrerkt
zol.Iel ln het Huis van Rewaring, waar t!?ense-rïl
in yoorarrest zltten, aIg in de gevarEenis,
araar :n€n de opgelégde straf moet rritzitte:-..
Jan wi1 aan ltet begl-n van het gesprek gel i-.ik
een misverstand rregt emen.

"Yeel mensen denken dat het in een gevan-
.8enis eeÍ goed leven is.
iiat is eèn fabelt_Je, menser . dan hoe €:e:so-le.:-d het ieven ir: e€n gel,ange:ris is.
-!r: r-ie qe'rarfen is lnogea degei:en die er ir.t
1'É:-'.it:.i y:r: tna-3:, ir:e-g *;7 ir de i..eek 1-ezor-,ll



ontvange. €n tlreémaa1 per l{eek tien minuten
telefoneren.
Voor het Huie vau Bewaríng gelden zelfs
nog atrengere regcl.st een uur pea rÍ€6k
i)Ezoek ontvangen eÍl vlJf Einuten per u6ek
te1€fonere'l.
En Eewen6éDèn ziJn níet al.J'een wan tluiter
afgeeloten, toaar vefkerén ook ln een niet
zè1f uitgekozel gezollchap.
IÍena€n tíaarhlJ toefr 6en zeke?€ gevangenis-
cultuut heerst.
Gcvoeleug zlJn Íroei1ÍJk ultwiseelbaart
omdat het toch een beetje een rgterke-
t211p9n-§€m€er sctrap I is.
pa63l'riJ komt dat iedereerr genoeg heeft
8an .zl jn elgen ellenda
íIn dit lsolament, zol'el naar de huiten-
rereld als geesteli.Jk in hèt gevangèni§-
lewen, opereort tret gewangenispaatoraat.
1\:asen rIt€Daen met een geechieddnis.
Een geachledenls diè veak begon Eet een
jeugd, die voor een d€e1 in een kinderte-
huis is doorger-]racht.
]íaterieel had men het tt[:16 meestal slecht.
Uaar naaat menseÍ) uit eer: sociaal zïakke
ongeÍin6, zljn er ln de gevangenis ook
mensen zoa].s Jj.J en lk. Er ia 86rloe8 te
winden dat herke:T haar is.rr

:tluren bestaan nLet

En dan gaat Jan wetder or.or het Paatoraat
ln de gevangeni.s. In de 6evaÍlEenis rordt
gélrèrkt met mengen die dikrlJ1o r'el 6eJ.owj-g
ziJn, maar niet kerkeliJk georiënteerd.
nJe vindt er elgen1l.ik de 6:etre 1e bel.'o€nde
aardè in bet k].ej'r,. :iluitenland€i'6 llet zeer
verschiLlende godsdlenstige actrt€rgroxCe]]
en Nederlanders dte zelden of nooit een
kerk van de irinnenkant hei:,i_.srr gezien.
lfat een :-elangrijk elerelrt is 1'an het i:tr:!--
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ziJn in de gevaagenis, is dat in de l;erii
bet contact met d6 samenleving buiten de
gèvengeDi.s zichtbaar uordt.
IIet best komt dat tot uitdrukklng in de
kerkdlensten op zondag.
De kerkdl,ensteD rordon doof ongevèer 35
BevaDgèrén en 8O mensen wan buiten de 6e-vangèni-a bezocht.
In dle aanwezigheld laat de kerk van buiter
zich in de gewaYgenLs zien.
Daat]o€e ïordt zichtbaar dat voo? dè kerk de
gerrang€n isrÉrer die als het ware niët bestaan.

Voor Eenson ln de gevang:enis, díe geen
tradltl,€ hebbeÍ Ln het naar de kerk gaan
is h€t éen ont[oetlrrg met mensen var buíten
tret gel.aDgenLsLewen.
Den ontEoeting van Bed6men6€n.
Een kerkdieust in de gevangenis tratekent
dan ook veel me€r dan alleen een urtr serr
kerkdÍeDat.
IIet is een raare wierlng, die toed arordt
voorbereid. Op Eaandega.vond wordt de kerk-
dl€nst in een gespreksg:1oep door6esprokon.
Aan di€ triJee::koneten lremen mersen va,
binnen eD buiten de gevangenJ.s dee1.
En dan de dierrt ze]-t. }lét 1s g.een tradj.-
tionele dierst. Zondag wordt he6onnen uret
koffie er cake. Mensen uit de gevangenÍs
nonen hun eigen muzlekln strumenteli rD€e en
f.aten daa rran }.oren. Aan het É].ot wen de
diengt verdt er nagepraat onder het drlnker.
van een kopJe koffie. DLe dlensten hebtren
voor belde groepon 6en t)el"angri jke L,6t€kenis.
De ontmoetlng voor er r}a de dienst traalt de
kerk6ang uit zijn aleur.
llet verplicttt kerkgangers ertoe voor elkaar
rintëress€ op te l-,rengeÍt, rnet eJ.kaar te
praten en na tè der-rken over de diepste
i',etekëni s van <ie wierj,rg.
liet }.aalt vooraL ool< de menserr 1'ar de ge-



var}€|erri.s uit de sleur van alle da8.
Zo trerlnner ik miJ dat een Jongen tlet zo
leuk frad gevondèn dat één van de kerk-gangera van buiten de 6evan6enÍi, een
compllment ower zljn stropdaa had 6€Eaakt,Daarr:it t,].tJkt hoe belangrlJk het is dat
de kerk Taat zíen dat zLj bèreid is met
de mersen in de gewangenls, owGr de gevan-
genismuren heen, b.et leven te delen.I
Iiederkeriehej.d

trMensen in de gevangenls ziJn meestal zelf
voorrer? van diakonale zorg. líiJ rilden datgiaag eens omdfaaièn.
Iaoleli.Jk {íewangenen íets lat€n doen voor
mersen buiten de gewangenie. Elgen1iJk is
dat het inwrrl1er van het begrip ïederkerlg-
heid. fn de Jeugdgevangenis Ln Den Bosch
heb ik al eens Lnrrulllng trleraaD }.elpen
Beven. Daar tradden viJ èerr speolgoedplo J ec t.Dit projèct hield 1n dat gèvargenen kapotgeraakt kinderspeeLgoed repareerden voor
€en ki.ndertehuis in Sici.lj.ë.
Feitelljk r.as dat het heel maken wat ge-
broker was in de meest letterliJke z1n.
In het verlengde van deze ervaring ben ik
1n -§ch.everingen werder gegaan.
Het be€:or met de behoefte die blJ rie gè-
vangenen zè1f ontstond ortr tiJdens de
kerkdienst eveDeens lrun gaven te geven.
Aangezlon ziJ geen geld konden geven, r.r€r'd
afBesproken dat aardewerk dat zJ-.j zelf door
de week 1n de gewangenis maakten, aan be-
Jaarde be?roners van, onder meer I-litzicht,
cadeau te doen.
Maar op een gege.l'en rnoment vonder: ziJ dat
zij vorder rfloèsten gaan en zo ontstond het
'pJ.ar:ten-pro ject r.
lrer, -<en L|r onder andere het }-,eJaardenc errtr! rm
l;itzic:1t l(:'i jgen op de dag van ïrrlr ver.iaar'-
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dag èert plantJe ult de Sevangenis.
Dlt plantJe ls een door de 6e1'angener zelf
opBeksëekt stekJe.
»è zorg voor hèt Plantiè tekent de zo16 dLe
ziJ aan dit geachenk hebben besteed.
Het r planter-proJoct r 1a drÍe Jaar telede?l
Bestart en daar ls veel oP gevolg:d.
Zo bebtreÍr berÍonera wan Uitzl,eht de lc rk-
dl.€nat€n l-n dc gowangenis bezocht: z:lJ
l;ÍIde!, namelijk we1 eena zlen r1e deze 6e-
schenken voor hen Eaaktèn. En zo kon het
gebeu.ren dat door het ronder van het
Dvangelie, mensen elkaar ontmoet hebt'ènt
vaarvan de a'eg€n anders v€r rtan elkaar af
gelopen zorrden hohhen.
Ook hebben de gevan8enen €ena de kerk van
Scheveníngen geholpen bli het rDakon vatl
eën groet van deze ke?k voor de t'ewonerg
van diweree l-erPleegtehïLzen,
Damea van de keik van Schewenlngen atonder':
zo een lriddag ln de 6ewangenls 6amèn met
de gevang€nen pakJeB té maken.
\lèeÍ zo tn t'onder van het EvangeLJ.e, vaari:;
de !,ederkefigheid van meÍra tot mens c€nt'aa1
staat. t

E:iodug

Eslr ander belang:rlJk element van Jan zijÍ'
werk Ig de stichtÍng Exodua.
ttDe stic}.tlÍg Exodlrs gaat ult van de
Haagae gemeenschap van kèrk€n .
irelanBriJke taken wan de stichtlng zijn:
- }ts! hetrekken waÍ, de Haagee kerken i;iJ

het gevangen iapaa toraat €n
- de nazorg van 8€var8ènen.

Eer vocrheeld van de e€rste taak Í3 zlclrt-
::.aar ir': Den Hae,g-weat. líet de 1'alkenbos-
gereerte is de afepraak gemaaktr dat steeds
e?.. lan de 3t':rltsdragers vari deze samer:-op-
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lreé{ gemeente, de diensten 1n de Sc}r€vonj.ngsèg'e1'angenis i,i jwoort.
Yoorts preken de predl.kanten uit de Valker:-t,oakerk eër of tvee keer per Jaar inSch.eveningen en wordt ook eer of twee keer
!e? jaar een dienst in de Valkènboakerk
door-een geeatellJk verzorger ult Schever;ingen
ge 1e l'd.

Ple1engriJk steunpurt ia de nazorg in hetopen-huis 1n de Roerner Vl6scherBtraat op
aunmer 46j. Daar kunnen mensen ult de gevan-
6enie naderhand torecht. §, is ook eenwLnkeltJe t,1J, r'aar í.edereen, oDdér andereprodukten u1t lande, van de derde rereld,
kan kopen. l:J.euv 1s dat de stichting
Exodus werkt aar de voorbereiding van e€n
begeleld roonproJ ect
ïn de toekomat wordt dit hopeltjk een plaats
rra6.r voor tign mengen eer n ieurr- beg1n kunnen
aaken. Een t,egele{d qroorproject wraagt r:ietalleen een pand, maar ook voldoend.e beroeDs-
kractrten.
De stichti;.g E:.64rr verwacbt !n de 1oop wan
dlt jaar voor het proJect rnet vljf lroor:eeh-
heden te kunnen starten.
Zovel lret begeleLd rÍonen en tret open-truis,
gewen hulp aan tren die voldoende rrorteLs
in de sarenleving Eisae!,.
Een ílanki)arg actlviteit om a1s kerken in
D€n Eaag te ordernemen. rr

De Goede tie rde r

"T:] de gevaDgenis zitten nen Èeir'! in somg
rritzichtloze oms taídj.gheder . lÍer)sex di€
de tragiek van hun elgen lewen elke iing
doorleven. Yerslaviirg aar dr.1€s, zol:der
der eer, oplossixE it't zíc7tt vas el1 rlih.rri.il s
r-oq .i6. De kel:k maíj daarlr, a1s .l r.: 1o--Ce

".*.i.: 
zi,in. D,-. I:.r-Jer. die , j:,t.1 , rap:1ö, .
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In d6 kerkdlensten komt dit tot uitdri:l;i]..í.
Tijdens dle ontfioeting leren de mensen fi:
de gevangenis hun schuld owerr.rlnnen.
I{et verdl.èpt de gemeenac}rap varr zo in die:ist
voor aI1en van zo1íel binnen a1s buÍten de
geverrgeris. Ifan t je kuÍ)t ni€t ower God
epreken bulten het lewen om.
Daarom kooen 35 van de 40 leder ui.t de
gevangenis de dlenaten tror.rw bezoeken.
I{elke kërk nrag nog: op zotn opkomst rekènetr!rl

Steun aan het sewanAer! isp a s toraa t en Exodrjs
r'l{at Èrelan€:rÍ jk Ls, dat is dat kerkeliJke
geneentoledorr' rlee gaan d-oen. Zo zoLr lnetprettig ziJn wanneer Erensen uit de l{est-
duinkerkgemdente eens een dienst in de
gevan6enis op een zondag mee zouden make .
Deze dÍëÍ!sten beginnen orn 17.45.
En daarnaaEt zLJn voor tal van activiteitec
in en om het pastoraat vrijwillígers nodig.
Yoor de stichting Exodus Le vooral veelgeld nodig voor de 6tart van het begeleiC-
woon-proJ ect. Orn te laten zien dat de sowoor menaen ln de aet'ansen r.3 (}n S alLelraa1
raak t . zot: i ede ree n iri.iv oorbeeld i. ..i ke -een r
daa der in de niaand aan de s ticht in
Exodr,r s ove r n en ma €I .Dit kan óp ironummer l9 89 9lo
Het ma6 natuerliJk ook meer ziJn.
Als menaen beÉeffen dat tltJ een tegeleide'rr,oon1'orE eén 2l+-uurs t.egelàiolng dàor .be_
roepBkrachton ïtoort, dan is het te tregrij!en
dat e€n der6elijk proJect zeer wee.1 6àldkoBt.
D? Is dankztj de Haagse gomeenschap wankbrken reeds .,yeel geld werzameld.
Uaar er is meer irodig. Door h,et verk in deger:anger';is en van de stLchtlng E-..odus test^'i..n, kan de ke?k bl.j,rk 6e.\.en 1-an h-^
\-,: j':-,í-.-.j.1(.ïhéi,l ltret h9t loi va:i de geYange)je:j.
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Aan het slot van het gesprek ïrebben Jan en
-1-k 

afgeaproken det aegenen wanutt -àe- --'
WestduLnkerk, die éorra €e.n kerkdLcrst Lnde gevangenLe nee rr111e, ,"f..i, -ri"fr-t,il
nLJ op kunnen Beven 3
APonak€tkw€ g t6O, tol.2 25 )4 95.

panrl Doop.

BOEK BE SPR E K ING o
i'De kerk ls èf een struikel.blok àf
dagin6 voor mer:sér! ota een discipel
Here Jezus te riorden. tr

een uit-
van de

gè-

ar€n-
hlJ

l''ord ei

Dit is d6 kern van tret boek ntran miJn
meente groelen ? n

D6 schriJver, IÍartin Go.i.dselth, ïas j
lang zendelíng in AzÍë. Moaeuteel Ls-dlrektuer van trAll iatiorrs Chxistian
Colleger.
Op deze bekende Engelse bijbeJ.school
zende].íngen opgÉ1e1d.

fn dit iroek vertelt híj zijn ervaringen metjonge kerken op de zendlígsve:-d.en èn met
geloeentèn iri Uest Europa.
HiJ doet dat héél syetematlsch en met talyan voorbeelden ult de praktijk.
Een aantrekkelijk L.oek,

tr'e trei:.i:.en eelr hele stapel,
moet worden. PriJs I 3,85,raad s t?ekt.

di-e nodig
zolang de

k].el.ner
1rOO f-

Teurr er ltadzy van
t,el. | 63 75 57 en
Hars en Janr: i e van
Ya lke n'i-, o s la an 73 t

fperen, Galil'elstraat 8,1r,

Scl.uyl en i:urg,
el.: 6O 35 81t


