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de kerkdienst. wij volgen een sobere litur-
gie. En we zingen met de bredere kerkge-
meenschap mee uit het Liedboek voor de
Kerken. Er is heel veel belangstelling voor
de uitleg van het bijbelverhaal. we bidden
samen: het Onze Vader; in l0 talen. De ge-
hele bewoonde aarde kliokt er in mee. En
dan aan het eind: de oude en altijd weer
nieuwe zegen: ,,De Here zegene u en Hij
behoede u...". En we kijken elkaar dan al-
tijd aan. En iemand zei toeD ik aaD het eind
van zijn detentie afscheid van hem nam:
,,Bij die zegen aan het eind van de dienst.
als we elkaar dan aankekea, dan had ik
altijd het gevoel dat er ook een stukkie
zegen voor mij bij 2at...".

Niet all€etr itr de gevangeds
Veel mensen die in de gevangenis terecht
komen heeft het aan kansen en mogelijk-
heden ontbroken om naar een als ziovol
beleefd leven toe te groeien. Zij verkeren in
een vicieuze cirkel die zij op eigen kracht
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DE GEVANGENEN detertie aanwezig is, maar ook na de deten-

tie kan de kerk van grote betekenis zijn.
Àchter de uren van het grote gevangenis- Om mensen bij te staan een nieuwe levens-
complex in Scheeenilgq ís in de viif in- weg te gaan en niet meer in oude patronen
richtingen van justiÍie, die daar gevestigd te vervallen. In dit verband hebben de
zijn, de kerk aanwezig. Haagse Kerken een tweetal met het gevan-
Voor dat kerkewerk is onder de gevangenen genispastoÍaat ve.bonden ÍIazoÍgprojecteÍr.
veel belangstelling. Llekelijks wordea er Het gaat om een laagdrempelig Oper Hui§:
kerkdiensten en gespreksgroepen gehouden een eetcafé, Ottopus genaamd, en een Huis
en er bestaat gelegenheid ,ot persoonlijke voor Begeleid Woren. In dat taatste huis
gesprekken met de aan dc inrichtingen ver- kuonen mensen een jaar lang onder bege-
bonden predikanten en aalmoezetiers. leiding wonen en werken aan een eigen toe-

komstplan. Beide projecten bedoelen de
Isolement doorbrelcn tijdens de detentie opgebouwde contacten
Nogal wat mensen buiten de gcvangenis voort te kuaíen zetten, en zo ook de kerke-
voelen een grote afstand als het om mensen lijke gemeente bij de nazorg te betrekken.
in de gevangenis Baat. De wereld van cri-
minaliteit kan heel dreigend op je MedewerLers gevÍaagd
overkome.. En toch is zorg en aandacht De ondersteuning van het werk van de kerk
voor gevangen medemensen verboÍrden in de gevangenis en ia de nazorg is door de
met het hart van het evangelie. Jezus zegt Haagse Kerken ondergebracht in de
zelf: ,,Ik ben in de gevangenis geweest en gij Stichting Exodus, Voor dat werk zijn heel
hebt mij bezocht." Verbondelheid zoeken veel vrijwillige medewerkeG nodig: voo!
met gevangenen is een teken van het geloof. gevangenisbezoek of medewerker in een
Eeo minder bekend woord staat in de He- van de nazorgprojecten. Ook financièle
breeënbriet ,,Gedenkt de gevangenen alsof steun is, gezicn de hoge kosten die met een
gij met hen gevangen waart" (Hebr. 13 : 3). dergelijk project verbonden zijn, welkom
Dat tÀroordrc-;t
Het is veel meer dan even ,,denken aan". Haag). Als u aan eeo van de projecten wilt
Het is in de bijbel een woord van heil! Als gaan meedoen of informati€ wilt ont-
God meísen gedenkt dan brengl Hij ee. vangeí kunt u telefonisch contact opnemen
ommekeer in hun levenssituatie. Dan met de stichting Exodus, Frankenslag 164,

schept Hij toekomst in situaties van toe- tel.51416l.
komstloosheid. Gevangenen gedenken be-
tekent in de brief van ae rreu.eeen i"i ii- Ds J- D W Eerbeek

stalte geven aan christelijke b.o"d;;-; predikant gevangenis scheveningen

,ust"asèhap. voorzltter st bxodus



Het gaat daarbij niel alleen maar om broe-
ders en zusterc in het geloof. Maar om de
hele bevolking van de gevangenis. Want
christelijke bro€der- en zusterschap is, als
je de bijb€t lccst, nooit naar binnen ge-
keerd, maar altijd naar buitcn gericht. Het
wil de grenzen overgaan van de eigen ge-
meenschap. En zo iets laten zien van de
grenzeloze mensenliefde van God. God
houdt van ons meNen. Hoe onze levensge-
schiedenis ook is, wil Hij met ons telkens
weer de tocht opnieuw beginncn. Gcvan-
genispastoraat kan dus niet op zichzelf be-
staan, maar gaat uit van de plaatselijke
kerken. Het wil het isolement doorbreken,
waarin de gcvangenen verkeren. En com-
municatie op gang brcngen tussen binnen
en buiten.

Het evangelie zichtbaer eo roelbaar malen
Het kerkewerk in de gevangenis kan dus
niet zonder deelnamc van kerkgangers van
buiten. Hun gaan achter de muren is veel
meer dan zomaar het bijwonen van een
kerkdienst en een gesprekje met een gevan-
gene. In hun gaan achter de muren leggen
zij heel zichtbaar cn tastbaar getuigenis af
van de liefde van God. Die niet vergeet.
Die ons niet in de steek laat. Maar Dic on§
opzoekt in onze nood. Kerkgangers van
buiten die samen met dc mensen van
binnen de liturgie vieren laten zo zicn wat
het betekent om met God en met clkaar in
gemeenschap te mogcn leven. Een bewoner
van de gevangcnis zei het eeos zo: ,,Die
mensen van buiten die 's zondags in de
kerk komen geveo mij het gevoel dat ik
weer mens ben."

Kerldienst: een levend gebeuren
Er is iedere zondag veel belangstelling voor


