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Ook het Huis voor Begeleid Wonen heeft in
de periode die achter ons ligt z'n vruchten
afgeworpen. Vier bewoners hebben hun be-
geleidingsprogramma aÍgerond en wonen
zelfstandig op kamers. Wel blijÍt er nog con-
tact met de begeleiders of in het Open Huis.
Aan het begin van het jaar heeft de scho
lengemeenschap 't Loo in Voorburg een
actie ontwikkeld ten behoeve van het
woonproject. Zij hebben in een 24 uur du-
rende sportieve manifestatie een bedrag van
/ 18.000,- bijeengebracht vmr een creativi
teits- en vormingscentrum op de tweede
etage van onze panden aan de Frankenslag.
Deze manifestatie werd voorbereid in les-
uren die werden verzorgd door bewoners en
begeleiders van het wmnproject. Ook werd
door de leerlingen een bezoek gebracht aan
de gevangenis Scheyeningen. In totaal
namen zo'n 900 leerlingen aan de diverse
activiteiten deel.
Het begeleidersteam is in de afgelopen
maanden uitgebreid met Jacqueline van
Peursen en Wietske Hospes. Binnenkort zal
ook een nieuwe activiteitenbegeleidster
gaan meedraaien om het creativiteits- en
Yormingsproject te leiden.
Het eetcafé wordt goed bezocht. Regelmatig
nemen zo'n twintig bezoekers deel aan de
maaltijd. Onder teiding van beheerder Jack
Elzer is er altijd een heel goede sfeer en
voortreffelijk eten. Ook aan de inrichting is
het één en ander gedaan, waardoor het
Open Huis nog meer aan zijn bedoeling kan
beantwoorden.
Het bestuur is de laatste maanden flink uit-
gebreid. Er is een verscheidenheid in ach-
tergÍond: het bedrijfsleven, welzijnsinstel-
lingen, gevangeniswezen, reclassering, en
overheidsfuncties in de sfeer van de voor-
lichting. Het bestuur bestaat nu uit de vol'
gende personen: dhr. E. Besier, dhr. J. H.
van Dam, dhr. J. D. W. Eerbeek, dhr. D. El-
zenga, mw. M. Eijgenraam, zr. A. Grent,
dhr. N. Hus, mw. E. de I-ange, dhr. C. Mos,
dhr. E. van der Schmr, dhr. J. Spoor, mw.
A. Valkenburg, dhr. A. van der Waals, dhr.
F. Zwanenburg.

J. D. W. Eerbeek

Graag willen wij u wat informatie ver-
schaÍfen over het werk in de laatste
maanden.
Op zondag 6 november jl. deed een van de
bewoners van de gevangenis Scheveningen
in de Valkenboskerk belijdenis van zijn ge-
toof en hij ontving de volwassendoop. Ook
werden in deze dienst vier kinderen ge-
doopt. Het was een prachtige dienst in sa-
menwerking tussen gevangenispastoraat en
de §-qr-op-weg gemeente. Na afloop was
er eL, .zamenlijke doopmaaltíjd in het
Open Huis aan de Frankenslag, waaraan
door 35 mensen werd deelgenomen.
In juni jl. is aalmoezenier Akkermans, die
voorheen als begeleider in het woonproject
werkte, zijn werkzaamheden begonnen in
de gevangenis en het Huis van Bewaring.
Hij heeft inmiddels twee grote pastoraats-
groepen. Een is nieuw gevormd in het Huis
van Bewaring en de ander is een voortzet"
ting van de gÍoep van aalmoezenier Nolet.
De RK en protestantse kerkdiensten in het
complex worden momenteel door zeer veel
mensen bezocht.
De Íilosofie achter ons werk is dat gevange-
nis- en nazorgpastoraat een taak is van de
gehele gemeente. Wij proberen dan ook
voortdurend de gemeente bij ons werk te
betrekken. Er zijn veel themadiensten over
ons werk. Catechesegrepen en groepen
gemeenteleden bezoeken de gevangeniskerk.
Ook worden bezoeken gebracht aan de na-
zor^3cten aan de Frankenslag, en
vir,-.. er sommige kerketijke activiteiten
plaats in het Open Huis Oktopus. Dit ook
om de integratie te bevorderen. Zo wordt
regelmatig het pastoraal café Bakkie Trmst
in het Open Huis gehouden. Ook het tienja-
rig bestaan van het Jeugd- en Jongeren Pas-
toraat, waarvan Hans van Dam consulent
is, werd in het Open Huis gevierd.
Binnenkort zullen op wijdagavond vesper-
vieringen van de gemeente rondom de
Sorghvlietkerk in het Open Huis worden
gehouden.
Er is een toenemende steun uit Rooms Ka-
tholieke kring, mede door het werk van
aalmoezenier Aklermans.


