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Met de kerstdagen waren alle Exodus me'
dewerkers voluit actieÍ, zowel in de gevan-
geniskerk als in de namrgprojecten. In de
gevangeniskerk werden met medewerking
van veel vrijwilligers druk bezochte kerk-
diensten en ontmoetingsbijeenkomsten ge-

houden. Er waren optredens van de band.
Op de diverse aÍdelingen werden gemeen-
schappelijke maaltijden gehouden. Dn ook
de kerk van buiten gaÍ tekenen van verbon-
denheid: kerststukies van de kerk vàn
's-Gravenzande in de Sprang, de kerk van
Scheveningen en het Leger des Heils in de
gevangenis, en de kerk van Rijnsburg
stuurde Íruitbakken aan alle bewoners van
het gevangeniscomplex.
Naast deze activiteiten in de gevangenis
was er in 1987 een Kerstcalé in het Open
Huis. Dit hield in dat het Open Huis aan de
Frankenslag vanaf 24 december tot en met
26 december 50 uur aaneen dag en nacht
geopend was. Er was van alles en nog wdt
te beleven: spel, muziek, maaltijden, ge-
sprek. Het bleek in een geweldige behoefte
te vmrzien. Het was vmrtdurend goed
bezet. Er was veel publiciteit aan gegeven,
o.a. in de Posthoorn en door middel van fol-
ders in de kerken. Bovendien waren er veel
nieuwe medewerkers, die ook na de Kerst-
dagen wilden blijven meedoen.
In vele kerken stonden in de weken voor
Kerst stands waar kerstkaarten werden
verkocht. Het waren eigen ontwerpen van
vrijwilligers en bewoners van het wmnprG
ject. Ze waren deze keer in de gevangenis
gedrukt. Daarnaast werden kaarten ver-
kocht die beschikbaar waren gesteld door de
schilderes Adriana Gedhart uit Putten. De
kaartverkoop was een groot succes.

Open Huis kerkdiensten
Regelmatig merken wij in ons werk dat de
drempels van de kerk voor nogal wat men-
sen te hoog zijn. Ze zouden wel een kerk-
dienst willen bezoeken, maar ze komen er
niet zo gemakkelijk toe om zomaar een
vreemde kerk binnen te gaan. Daarom zijn
wij in samenwerking met het jeugd.en jon.
gerenpastoraat van start gegaan met laag-
drempelige kerkdiensten. Deze worden ie-
dere laatste zondag van de maand gehouden
in deJulianakerk, 's middags om vijf uur.
Voorgangers zullen wisselend zijn: Hans
van Dam, Consulent Jeugd- en Jongerenpas-
toraat, en Jan Eerbeek, gevangenispredi-
kant. Deze diensten kunnen wij gaan be-
leggen als voortzetting van de vespers waar
ds. De Jong die onlangs naar Dongen ver-
trok, mee begon. Het zijn gewone kerkdien-
sten, maar we hopen er in medewerkers en
vormgeving iets herkenbaars van te maken.
Na afloop van de diensten is het Open Huis
aan de Frankenslag open voor een brmd'
maaltijd.
Voor de dienst is er altijd gelegenheid tot
koffiedrinken. Er is een kleine voorbe-
reidingsgroep gevormd, maar we hopen dat
zich in de loop van de tijd meer mensen zul-
len opgeven die aan deze diensten op eniger.
lei wijze willen meewerken. Wij hopen dat
vele deze diensten zullen bezoeken, om met
ons dit initiatief tot ontwikkeling te
brengen.28 augustus: Hans van Dam;
25 september: Hans van Dam en Jan Eer-
beek; 30 oktober: Jan Eerbeek; 27 november:
Hans van Dam.

Schoolactie
Op 2 en 3 juni voerde de Chr. Scholenge-
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meenschap 't lro te Voorburg een grote
actie voor het Huis vmr Begeleid Wonen,
om geld bijeen te brengen. Het geld is be-
stemd voor een le vormen creativiteils en
vormingsproject aan de Frankenslag.
Creativiteitsontwikkeling en vorming
spelen een belangrijke rol bij met name de
zingevingsaspecten van onze begeleiding.
De actie op de scholengemeenschap zal ge-
paard gaan met een lesprogramma over de
oorzaken van criminaliteit en het leven in
de gevangenis. Daaraan wordt ook mee-
gewerkt door de begeleiders en bewoners
van de Frankenslag.

Diversen
Het huis voor Begeleid Wonen voorziet in
een grote behoefte. Alle kamers zijn bezet.
En er is een aanzientijke wachtlijst. Bewo-
ners en begeleiders hebben onlangs een aan-
tal vormingsdagen gehad in en rondom het
klooster van Heeswijk Dinther.
In toenemende mate wagen allerlei groepen
om informatie over ons werk. Zo worden er
op vele plaatsen thema-kerkdiensten en
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.
Daarnaast bezoeken ook steeds meer
groepen de nazorgprojecten aan de Fran-
kenslag.
Een belangrijke ontwikleling daarbij is ook
dat $oepen gebruik gaan maken yan met
name het Open Huis. Zo wordt regelmatig
het pastoraal caÍé Bakkie Troost in het
Open Huis gehouden. En binnenkort zullen
ook de vesperdiensten van ds. Hollemans op
vrijdagavond in het Open Huis gehouden
worden. Dit brengt een integratie van ons
werk in andere vormen van kerkewerk met
zich mee.
Wekelijks worden in het complex Scheve-
ningen in de diverse inrichtingen de kerk-
diensten en gespreksgroepen gehouden.
Daaraan wordt deelgenomen door veel
kerkgangers Yan buiten.
De jaarrekening van de stiching over 1987
en de begroting voor 1988 zijn vastgesteld.
Belangstellenden kunnen een exemplaar
aanvragen bij het bureau (tel. 514161). Het
zal dan aan u worden rtrge"onden.
Er is een nieuwe folder vmr het Open Huis-
eetcafé ,,Oktopus", ontworpen door Hans
van Meeíen. Als u een aantal folders in uw
omgeving wilt verspreiden, kunt u ze op-
vragen bij het bureau.
Onlangs zijn tot het b€stuur toegetreden als
penningmeester Chris Mos, en als secreta-
ris Hans van Dam 
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