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Graag uil ik u allere:rs: hartelijk danken voor uul

ui.tnodiging om op urrr ni eu\,ri aarsre ceptr e Íets te vertellerr

ove; het ',rerk van dÉ stichti.ng Exodus.

Exodus ,,ri]' de kerken be-rekken bij hei kerkeuerk in de

3evangenis. En bil de nazorg arn mensen dj"e met justitie
in aanrakj.ng zijn get:e e st.
Oat brengt ons aI direct midden i,n de actualótei.t. lJant

allerr,:ege zijn crimi-nalieteit en gevangenis uitvoerig
in het nie.t:s. H--t is daarbij van gro.t belang hoe de kerk

met deze maats chap,: elij ke problematóek omqaat.
t

iílet het oog op de gEvangenen heeft de kerk een ei.gen roeping.

Vaak ziet men die taàk van de kerk vooral in verband

inet de menselijke schuld. In die visie is de

g evanqeni spas to r er vooral om mEnsen op hun schuldig zijn
te uijzen. Er r,:ordt miJ op spreekbeurten ve:1 gevraagd:

"zijn zà zich nou ook ueI beuust van hetq=.n ze neEbriÈn

aangericht
Lreit ii-:3ck van dÈ pastor ;is volgL goiormule rC.

ll Híj 
^o"t, 

de gedetinerrden brenEen tot a*+iíliELEg*-Íl
ea bgouu over hun begsne misdaden en hen hi# tot een

iundamentele veiandering van hun troze gezindh=io brengení
Naar mijn mening heeft de betrokxeneheici van de kerk op

d, gevangene medemensen niet als exlisieve invalshoek de

thematiek van de menselijke schuld. lJiteraard zijn die
vraqen ook in dit pastoPa-t ..an de

ge vange nispas tora 3t
verbijzonCering van her mens-zijn

orde. ÍIaar het

van

kiest biet voor een
=-e:n de ge tine; rde

tot zi-in onvermogen.tot zijn tekort. 0f
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In he . geva ,geni-spas toraat ga.t het ten diepste om het

gastalte geven ran christeli.,ke zutÓer- en broederschap.

Tr,.ree sprakende Nieuu Testamentische tBksten 1e99en daar

getulgenis van af. Een heel bekend r.r.rcord van Jezus is
"Ik ben in de gevangenis geueest en gij zijt tot mij
g 

=,<:m =.!" emtrzoveel 1 dit :an €{n uan deze mJ-jn mlnste

broeders hebt gedaan, hebt gij he-- mij gedaann(Ílt 25140).

En i[ Hebr. 13l3 lezen r,ri j -n,3ar een J-etter]ijke vertaling-

"Gedenkt/d: gevangenen al,s medegevaneenenrt. Er zijn uitlegrers
die er van uitgaan dat hier da broeders Bn zusters in hBt

geloof ziJn bedoeld. Het zou dan gaan om manasn van de eÍgen

gegeente. ÍÍijns inziens kan exegetisch uel het íJn en ander

tegea dez'e ultleg uorden lngebracht. llrar het meaat

fundamente.Ie bazuaar erlegen ls dat de broeder-en zusterschap

in de Schrllt nooit naar blnnan gekeerd, maar altijd
uttnodlgend en zoekBnd naar buiten ls gericht. En dan verder.-
He': gestal,te geven aan deze verbondenheid is niet zomaar een

mooie chtistelljke deugd. Iets goeds uat ue doan aan mensen

die afgeduaald zij tlaer het gaat in onze bet,rokkenhatrd

op de gevan§Bnen om iets heel dlepgaands. Het triezen van ons

eloof ls aan de orde. llant in de communicatie die ue

zoeken g /

van God. ui ant het
Gods g gedenkt dan schept

toekomst in de toekomstlo o shej.C. Dat klink! ook a1Àein6 1 g
ln ir: vraaq van een van de mede gekruisigden van JezusS

"Gedenk mijner, uannesr gij 1n ur,r Koninkrijk komt" (Lk 23343)

Gev ang enispastonaat is een teken van heil !
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De betrokkenheid op gevangen m

beueging. Gedenkt. de gev anqene

uoordje - als schept ecn relatie:-
Het gart niet om

l'laar het g3Lt om

edemensen in geen eenz ij di.ge

n aI9{nedegevangenen. Dat

de ervaring die ueel vriju/luigers hebben in di.t brerk

het hooghartig brengen van een boodschap.

ern evenmenselijke ontmoeting. Dat is ook

. Een relatie van uederkerir helc

na:rr toelt--J- ga..jt er uiLeindeÀijk vooral- vocr jezelf , uordt
nogal aens gezeqd. En je neemt omdat het e leven enI7dee

Bij al daze ontmostingen is de

in een unLversele verbondenheid

horizon dat ieder mens)-
met anderen ecn uniek p!.!so3n

mag ziJn voor het aangezicht van

Zo zíet het pastoraat in ieder mens altijd ueer een belofte.

heid van het leven. Er is een zeer beperkt Bontact met de

..
elvoor d r gevangenschap te karakteriseren als

,
van excommunicatie. Het qaat om ve:1 me r dan het ingesloten
ziJn. De socioloog Goffman rangschikt gavangenissen onder

tit
npeelt zich af op erin plaats. De grenz:n tus:en uonen, uerken

:n recreàien zj-jn vervallen. A11es uat gebeurt, gebeurt irr de

oir,gaving van É: n groot ;Jnta1 anderen Het progra,lrr,ra st,:t
in het teken van de vergulling van de doelelnden ven de

instituLie. Het eí'i?ct op c: bauonels van ei. lota:1-
ln titult Ls volgsn: Goirrian dal hun ik uordt gemorti-fic e= rd.
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identiteit beschadigen. 0e gerlone rollen kan nen niet meer

Het laatste stukJe elgen land ! HeeL kleins 4 x 2.65 ncter.
cL12..-

birnenkomen -ook .]s je ueg bent- ol door e n kijkglas
naar binnen kijken. Dit brenqt met zich me- dat het
volstrekt onverarituoord is de te-l,kens ueer terugkerende
gedac

spelen. SLecht: op zeer beperkte uijze kunnen mensen nog

echtgenoot en vader zijn. Bovendien zijn er allerlei dingen
die de eigenir:.,arde aantasten, zoals fouilleren en het
ontbrel<en van iedera eigen verantL:oorde liJkheiJ. Verci=r is
rx he,:1 erg ueinig privacy. Ui.teinciÀ1ijk is Ce eigen ce1

iret enige stukja hetreklrcl r jke p rJ- va c

#

UJai ei:n gevangeni ssi tua.tie verdgr zuaar ma r,,,t i,r net
or,tbreken v:n iedere volm van echbe en r:rezenlijkc geme-.n jcí.irrp.

Een geme:nschap uaarin de zorg orir het .Leven uorCt gede:}d en

lraarin e,-n g€ime -, ns chapp elij k zingevend perspectleí
. ic^t..-e He I is e:n
onveille situatie. men he. flt eLkaar niet uiigekozen. IeÉer
is sterk op zichzelf a:ngeuezBn om te uverleven. lYlen leeft
in fleite samen a1s een verzameling enkeLingen.

llidden in dit ingrijpende proces van het ge-.chieden van\
excominunicatie j.s de kerk aanuezig. l.lel als inzel om de

coixmunicatie jrÉc.t gestelte te geven. En on cie mensen in hun

e van tuieÈ beuoners op é6n cel ts rea.Iiseren.
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Het integnatie-p xoces gan

kerk buit,en dc q ev;nqen.L s

gev.ngeni.s in de

jaren in Den Haag

f

sterk tot ontr,.rikkeling gekomen. Er is in de kerken veel

belangstelling en ondersteuning gaqrroeid van velerlei a 'rd.
Zo is er een gr3rot a:nËaI rijrLrrilligers actlef in haL complex

te Scheveningen z)Jlat zj.jn viji inrichtingen van justitie.

De gevrigenis. Het HvB vor..rr voluassenen, het HvA vor: ;on;:ri'n
!e Spra:,g, Het Penitentiair Zi kenhuis en het Penilantiair
Selectie Centrum. De- v;ijuilligers uerken da.rr r€{i€l€fil &e.

kcrkcjionsten, gesp::ksgroapcn en :ok in het persoonlijk

pastora-t. In het Huis van Seuaring uerkt tuee daEen

per ueek namens d= kerken ecn ouCerling nee in het pastora t.
Verder zijn er met mecleuerking van urijuilLigers ont-

moeting sbij e enkomsten met maaltijd en speJ- bestemd voor

Je ontmoetino van mensan van bin-,'n en bqilen. L 1'-'^t^
;;"};;-f,;-;; -e-; 'ltai {t)arlJ:*,.oí À-.LtÈ ca t ata.\ltà
TensÍoíted í1:, er buiten delgevangenis in de kcrken

catech:;seprojecten, themadiensten, uijkav22nden en groepen

die van da:ruit incidenteel e n bszoek brengen a:n Ce

gc uangiiniskerk.

Er begint een interkerkel.:jk dra:gvIak tc ontstain voo het

tekenen van heil te stgevangenispastora,t..
steLlen !

Een bereidheid or

Na:,t het gevangeni spa storae t is ook nodig het ,íaazorqpastq:; ''r

In dlt vcrband heeft de stichtin: Exodus e -n CPen iiuis ':n

een Begefeld lJoon Projekt aan de Frankensla§ in Den Hat:g. f
Het Open Huls is laagdrempalig en uràI een aanlooppfak ziJn

voor mens n die op zo8k zijn naar ontmoetLng en cont'c:
met anderan. Zo kan in een eigen sfeer het pastora]-e contact

uorden voortgezet. In het eetcafe ziin goBdkoPe maalt ijden
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Er zljn mogelijkheden voor gesprek, spel of zomaar uat
ontspannLngrzorËr?-ner. IIet de Kerstdagen hebben ue de

grote betekenis van een ciergelijk e plel< kunnen zien.
Het 0pBn lluis uas van 24 d cember L.m. 26 december 5C

,r" ."n"-=i geopend. Het is dag en nacht he:l druk bezocht

seueest . En ue aenka## nos^t ,k #**n',fr{ffifr,
j-n de uildernis van het harde en e,nzame leven in ce grote
stad.
En dan het Huis voor Begeleid llonen. len uooncapaciteJ.t
voor I0 ber.soners. Iïomenteel eilectiaf voor I beuoners.
Ivlet araan uerb

De ean h3t pro

onde 5 beroepskrachten op part-time basis./r-
gen e gedachte j.s dat veel mensen

die met justitie i-n aanraklng komen kansarm zljn op

:motionecl, soclaal en maatsehappelijk gebied. Hun Leven is
e,:n vicÍeu:e cirkel die op eigen kracht, moeilijk te doorbreker
i.s. Da rbij moei urorcin gesteld dat velen i.ihakalijl< zijn
van neteriEle aspecien van het leven en bevredigende
zingevende perspact even missern. 7
Het is tegen dBze achtexgrond dat ,,rij denken dat de kefken
ir: hun nogeJ-ijkheden, in hun ncnsen, maar vooral in de a:rd
van hun uerkondiging grote mogelijkseden hebben om mensen

!e ondersteunen de uicieuze ci-rkel van hun Leven te dootbre-
ken, op te staan en : :;r aieu,,re en zinv,,l-Le lev:nsureg te
zaek.n. In het BK3 project krijgen de b:u,oners j-ndividuele
begeleiding. 0p basis van een samen opgesteld begeleidingsptan
lrJil .denf cn dat, h..rt b-i j het voolkomen ban crimina.liieit ,,'tU. Jt b.L, ,'tLa.t trr*ot.

| : naar mogelijkheden o,< de oorzaken ervan in de

levenssituatie van mensen ueg te nemen+
lr44
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Ook bij de nazorgprojesten v.:n Exodus is uezenlijk dat ze

geCr.gen u-torden door een levengevend verband --.ls de gemeente

isr Teveel hulpverlening is Ios eraakt van verbanden uaarin

sEhepFen van

En als de gemeante zlch da.,rbij
r,at zij in die batrolkenheid oo

gaat vBrstaan uat het harL van

laat betrekken za} zij zien

het evanqelie is.

T
ze16 scherper en dieper

'erugkiJkend op.. ie ontr,rikkelinq van

er . veel om dankbaar loor te zijn
Ce spankracht die de gemeente

op de noden van de tijd.
Vooruitkijkend is er ook veel uat sr

de afgelopen jaren

.En om hoop uj.t te
kan hebDen met het

no o dea

putLen

oo9

enda staat.
Ik noenr u puntsgeijs het eÍin en ander u,at nog uacht om tot
ontu.rikke ling gebracht te r,lorden:.

@tn Oe huidige discussie over criminaliteit uordt nogaL

eens d.r dader tegenover het sLachtofl'er geplaatst.
Je hoort he'u nogal elns zeggea rriilo ten ua in plaats van

-an de dader niet veel meer aandacht aan dB slachtoi'i'ex-
b"=t"!:g ? !.lij zul}en als kerken vooral de relatie tussen

dader en slachtofier moeten banadrukl<en. En proberen te
t nr!!.

f; thun hun

afuijzende reactie s.

&aunrL f.o,l $i/ À./..^

"a h-l .

,L,,:
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1p fn Oe gBvangenlskBrk blljkt dat heel veel mensen trel

gslovig zijn maar g

drempels van de kerken zii te hoog. Het is van groot belang

om de oorzaken daarvan te Lnventariseren en samen near

moqelijkheden !e zoeken om de drempel van de l<erk te verlagen

en de l<erk r,,l:eer diehter bij de mensen tE brengen.
\--l

ít)Er is Ín de verschill"ende projecten van gevangenis en nazor
'Àtora. t behoefte a3n een aroot aantal vrL

Ben band met de kerken meer hebben. 0a

aller1ai gebLed. lvleer vriJr,rilligers batekent meer mogelijkhede

p

voor de uitbouu vun het uerk.
'h

ll7 or.t+-".J; bVa.

druk op het personeel dat daar uerkzarm is. De kark za1 ook

voor hun situatie aandacht moeten hebben.
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