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Den Ilaag, 29 dece[Èer 1986

Het Jàar 1986 was voor Exoalus een gezegend jaà!.
Graag willen rij allen die het eerk geEteund hèbbèn alaarvoo!
hartelLjk danken.
Wlj lrensen u èen gelukklg 1987 toè.
In hèt kort roepen rij nog eens ln herinnerlng terug de

ootelkkelingen alie on6 uerk Ln het afgelopen jaar doorDaalte.

Verbouwing erl inflchlltlg van de hnizen aan de F.ankenslag.
Einal 1985 kwaDen trree panalen beschlkbaar ten behoeve van heÈ

roonproject (net een sooneogeltjkheid voor I0 bèsoners), hèt
Open Huis en het Buro vaD ale stichting.
Tot aan de openiDg werdl e! met nran en ÍnÀcht gewelkt oD de

huizen te verbousen en op tè knappen.

opening oo 24 april en kerkdienst op 27 april.
De officiéLe openlng vond plaats op ilonderalag - 2a aprl.l aloor
Prof. Dr. l{r. I.À, Diepenhorst. Zorn 400 rÍenaen palen tlaarblj
aa rezlg. lllj hebbèn het bi,jzonAer op prljs gèsteld daÈ tle
staàtssecretàris van JuBtLtie, Ínevr. V.ll.!1. Folte-van EeDel
ons pèrsoonlljk Eeluk kwan gensen.

op zondag 27 aprll lrerd een oecurnlsche kerkallenst gehouden

in ale valkenboskerk.

Beroepsklachten en vrijwlLl.igers.
Onze velschlllenAe projecten relilen Eogelijk aioor alè grote
inzet van veel vrljrrLlllgèrs. Er perken nu 160 nensen op
allerlel pLaatseo Dee. DàarbLj la Ait JàÀ! het aantàI beroepa-
krachtetr ultgebreld. zo {erken e! nu 9 [ensen-nelendèels oP

parttlne-b.a1a.
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Àan allen dle betlokken zlin
bÍi het rrerk van ale

Stlchtlnq Exodus.



Àls nleuwe Ealeirerkera tràdèn toe:
Carollne alè Br*ker (àalD. ,edeserkrtèr) en ReoÉ À*kèlrlans
(beeooèr6begeleider) .

De eerste ber,one! s vàn het Woon-Droiect.
VrIjr,eI direct na de openlng nahen ale èerste beroDers hun
int!èk ln trèt t{oon-proj ect. Voor de èerste fa6e 9às voorzien
ln 4 besonèra. De eerste ervaringen tonen ale noodzaàk aaD vàn
ons huls.
Er ls lmittalels een grote eachtlijst gegroeLal.

De pastoraatsgroeDen en de erkdÍensten 1n de qevansenÍs.
De kerkdieDaten in ale gèvangeniB treklen Dogt sÈèèals veel lenaen
Nj.et àIlèen van blnnen, bàar ook van buLten. Vaak roeten er \/
atoeleD uorden btjgezet.
En voor ïie hat vetataat r een plaat8, 9aa! tlè kerkgeEeenachap
van grote betekenls La.
Naast ile kerkdleÍrsten t eral aloor de pastoraàtsgroepen ook Dee-
geverkt àar! entèle ontloetLngsbtJeeDkdsteD. Dèze uaren be-
EterDal voor alle beroners van de gevangenla.

De Bàaal.

De Exodus-banil trad op voor de verschllLenale gloepen van de
B-vleugel van Ae gèvallgenr.a.
De bÀnd heèft een ultateketrA èigentljdB re[rertotre ontrlkkeld,
eaa! àIttjal veèI Eucces lEe r,oralt geoogst.
Wat de optrealqrs bij zoDder Daakt ls dat er veel aàndacht Is
voor ontrloetLng en ge§prek.

De w€lkqroe buÍtenlànd.
De verkgro€lp buitenland heeft èen grote verzàmellng boeken
aangèl.egal. Er worAen legelnatig boeken vèlstuurd aan Neder-
lanale!§ ln bultenlanalge gevàngenlssèn.

Open Bula.
Van de projecten, taat but not leagt! het Opèn Huts.
get Opèn Ëuls iras ae pèLler *aarop het nazorg-§erk reral gebourd.
Vele Jarèn ràa het gevestlgd àan de Roerer Vis3chèrstràat.
Enkele Dàanaten gèledetr Ís ook het Open 8ui6 verhulsa naàr de
Prankènalag.



Irtaar èr Doest nogal ïat beraoonbàa! ,orden gènaakt. Door
onstanalLgheden eeral aàèrlD nogal. wat achtersèand opgelopen.
lnniddeLB 16 er sterkè vooltgang geboekt ln de velbourLnga-
l,erkzaa&healen.
En binnen enkele ïeken zal, de lnrLchting van hèt qren ltuia
ook zijn àfgeronal.

B€stuurssamenste 1 ling -

In ae saÍEn8tèIling van het bestuur kiratlen enkele rrljzlglngen.
Àls ni.eut,e beatuur6ledèn traden toe:
Erica de Lange, Frans ZiraDenburg, Zr. crent, Piet Rozènboon en
Jan Nolet.
8et secretariaat zal vaD Uarianne Eljgenlaarn sorden overgenoDen
door Tllx van 09. ltarianne zal vànuit de rrerkgroèp buitenlànd
àan het beEtuur velbonden blijvèn.

Exodus eD de qe&eente Den Ha ag.
De llaagse Ceneenteraad hèeft enkèIe uekèn gelealen besloten het
uoonproject fitràncleel te Eteunen. Dit betekent èen doorblaak
in ale erkenning vàn ona werk en een belangrijke bijalrage aan de
continuïteit.

Public Relation.
Rondon en na dè opening 1s er Ín dè per6 nogal {at aaDdacht
geachonken aaD ortserk. Ook krljgen Hij regelDatlg verzoèken
van groepeD om een bezoek te mogen brengen aao de gevaDgenlskerk
en ale lrazorgprojècten.
Ook Dochten re 20 verschLllenale vèrtegenyoordlgèl3 van kerken
In het bultenlanal ontvangen.

voortgaàJrtle f inarclële stèun.
Zoals bekend hebben rlj bealoten oD onze projecten fase-geul,js
te realiSeren, Dat betreft! het aantreklen vao beloepskrachten
en dle verbouving en inrlchting van de hul.zen, DaaEree is erg
veel geld geEoelal.

Wij zijn alankbaar dat e! ln dat opzlcht ook l,eer eat rulmte
gèkonen 1a on in 1987 tot een uitbreialilrg over te gaan.
Dit betekent o.a. alat ale teeeale etage van Fran (eDalàg 162 in
Jànuàrl zal roÍalen verbouwd, zoaàt daar { nl.èuwë besoners kunnen
voDen.



Blj het leallseren van het rrelk ls er grotè steun geoeeat van

heel vèèI !!en6en. En dààr zljn ue aankbaar voo!.

In het veltrouïen op ale Heer, alle net nensèn ondlelreg UII zljn,
gàan ue het nleu9e Jaar tegèrcet.

l.{et vrl.eDdeliJke groet,
Jan Eerbeek,
voorzltter stlchting Exoalug.


