
;- r/e-/ír')Flitsen uit het Exoduswerk
Met de kerst 1989 is in samenwerking met

NEDwerk voor de derde keer het Kerstcafé
sehouden. Het bleek opnieuw in een grote
ËhoeÍte te voorzien. Dag en nacht waren er
mensen aanwezig die met anderen samen
het kerstÍeest wilden vieren. Zo nu en dan
was het zo vol dat er haast geen mensen
meer bii konden. Er werkten in totaal
60 vriiwilliqers mee. Het was hoopvol om te
ervarén daier zo toch kerstÍeest kon zijn
voor mensen die met die dagen niemand
hadden.
Íerder kan worden vermeld dat het eetcafé

een vierde dag in de week geopend is:.naast
de woensdae, donderdag en zaterdag ls nu
àe ainsdasi;nd er bij gekomen Per dag ne'
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^enien 

deel aan de maal
tijd.

Een biizondere vriiwilligeÍ

Gezien de zwaarte en de intensiteit van het

werk is het van groot belang dat we over
voldoende sekwalifi ceerde beroepskrachten
t iitrikken-. we moeten kwaliteitswerk le'

veren. Dat zijn we verplicht aan hen die
zich aan onze zorgen toevertrouwen en aan

hen die het werk Íinancieel mogelijk maken'

Financièn
Het zal duideliik zijn dat door de omvang
,rn onze oroiecten en de diversiteit in het
aanbod een goede en gezonde financiële ba'
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i".ï""t werk wordt door vrijwilli'

l"--." n"d-a"n. en ae ,itgaven worden zo veel

ïosejiit beDerkt. Ivraai toch blijÍt er jaar-

iiikï een aairzienliik bedrag nodig om het

íÀrt uoortgang te doen vinden Er is door

de iaren heen een kring van trouwe gevers

oeíoeid. Zii hebben het werk mee opge'
-bo-uwd. Wii'hopen dat wij ook dit iaar weer

oo allen die bij ons werk betrokke-n ztln een

É!to"ít"og". oo"n om ons werk financieelIn het eetcaÍé en in het woonproject is sinds

enkele maanden Ada de Keij ser werkzaam
als vrirwilliger. Zij werkt bij ons vanuit het te steunen'

project Svritch, een woonwer kgemeenschap
in de Schilderswiik, gestart oP initiatief van
Youth for Christ. De bewoners van Switch

J. D. W. Eerbeek

willen samen wonen en werken met jonge-

ren uit de Schilderswiik, en "randgroepjon'
seren" in het algemeen, om hen aandacht,
vriendschap en perspectief te laten ervaren.
Ada zeglhet zelÍ zo: ,,Samen wonen en wer-
ken, samen groeien in geloof, maar ook han'
den uit de mouwen steken en aan de slag
gaan. (....) Het mooie is, dat er met sommige
bewoners van het woonproiect zo'n goede
relatie is ontstaan dat ze nu bij ons thuis
komen en mee helpen een survivalkamp te
organiseren voor een buurthuis."

-Qggeleide Kamerbewoning en
WerkpÍoiect
Voor de bewoners van hel woonproject is
een nreuw proJect van staí gegaan. We
konden rets realiseren wat we al veel langer
wilden:,een werkproject. Voor onze bewol
ners willen we bereiken dat ze leren maat-
scnappetrtk te functioneren. Eén van de be.
!]Bnir, te.ong91 daarbij is her hebben vaneen_goede dagwlling in de vorm van vrijwil-rgrr-swerk oÍ betaald werk. Vooral als dËmensen Fas bii.ons wonen is het moeilijk
:l].ll 9., drc"!{rqïe komen. De meesten
fleD,!f]-ssn ívrijwi II igers- )werkervari ng.r1e Keerzude hrervan is dat verveling ka-nonrstaan. om de bewoners een dagÈtme
aan_te leren en werkervaring te laïen op-
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Kerk in de gevangenis en
daarbuiten t
Ook het pastoraat in het gevangeniscom'
plex gaat door. Er is veel te doen. In dit ver-
Land willen we in deze nieuwsbrieÍ vermel-
den het werk van de heer R. Bersma, die
drie dagdelen per week als ouderling mee-
werkt in de Rooms-Katholieke en Protes'
tantse geesteliike verzorging in het huis
van bewaring. Hij doet dat met veel inzet.
Hii onderhoudt contaclen met mensen die
vól aandacht nodig hebben. Verder heeft
hii veel contact met anderstaligen en met
mènsen die weinig of geen bezoek krijgen.
Het werk van de heer Bersma voorziet in
een grote behoefte.
Nog steeds worden iedere laatste zondag
van de maand de nazorgkerkdiensten ge'
houden in de Julianakerk (Kempstraat./hoek
Schalk Burgerstraat) om 17.00 uur. In deze
diensten gaan de pastores voor die werk-
zaam zijn in het gevangeniscomplex Sche'
veningen. De diensten worden voorbereid
met viijwilligers, bezoekers van het eetcafé
en bewoners van het woonproiect.

Begeleiders WoonProiect
We zijn blij te kunnen melden dat naast Ma-
rian Rehling en Roel de Bruin twee nieuwe
begeleiders aan het team zijn toegevoegd,
nl. Martin Visscher ymr 32 uur per week,
en Annet Jansen voor 8 uur per week.


