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*;* PASEN

ZES HAII(OES VOOR DE I{EER

In de eereld, Heer,
-aSressie, geíe1d, terreur
koBr Gij als eer kind.
Zie, daai laast de bron
-diepgaand gesprek llet een vrouv-
schrij ft Hij in her zand.

Niet ais een ridder
-Eet lans en schild hoog te paard
op 'o ezel gaat Hij.
Daar aan het kruishout
-I!eest spotEernij is zijn deel
lij kt Hij verslagen.

Ilaar dan de victorie
-ais alie knie buigc voor Hem
opstaniing., .veerkomst.
In den beginne
sàs onze Heer, en zàl zíjn
tot in eeuuigheid.

* ** **** ***,t* ++*+*+ **+* * x ****** +++:***+*++* *+ +++ ****+++*

-STICHTING EXODÍJS - nieuue onEwikkelinseo.
ÀL ve1e jare! is de Haagse Gemeenschap van Kerken
ver:botrdeÍl Eet destichting Erodus. Dat belekent dat
er in DeÍl llaag eeo brede kerkelÍjke bet.okkerlheid
besiaat op het gevangenis- er nazorgpastoraat.
Exodus is oecunenisch vaD opzet. De Rf en Prot'
geestelijk verzorgers r.rerken erin saoen.

In het ge1'angeniscoopler Schevenlngen (net ruiD 500
gedetineerden) zj.jn de kerken aanwezig in aalooeze-
nie.s en predikanlen en iD eeo groot aantal vríjtri1-
ligers. Deze Írijr,illiBers bezoekeD de kerkdiensÈen
en neDen deel aan gespreksgroepen.
Verdei heeft Exodus een viertal nazorgprojecten ont-
uikkeld. Twee daarvan zij n a1 r.at bekellder . Er is
een oDen Huis als eeÈcafé. Dat is viei keer per
veek geopend. Er worden Boedkope Eaaltiiden Sereser-
vee!d . Er is ook ruinte vool: Sesprek en ontspannioS.
Hier kunnen ook de pastorale contacEen na de d e ten:1e
uordeo voorlgezet,
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Daarnaast i er het Huis voor Begeleid lJonen. Daar
kunnen mensen die net justitie in aaniaking zijn ge-
komen, een jaar lang onder begeleiding vonen. Eo zo
werketl aan eeÍr nieuwe toekomst.
A1s nieuwe onuwikkelingen in het nazorguerk van Exodus
kunÍreo rorden genoemd: de Ítazorgkerkdiensten eíl eeo
rderkproiect. De qg3glgEeJkdiensten Írorden iedere laatste
zondàg var de m aàiï-!Ë h o,rïËi-Tn de Julianakerk((empstr' )
om 17.00 uur. Deze diensteo worden geleid door aa1-
ooezeniers eII predikanten uit het gevaogenisconplex.
0ok vrijwilligers uit het Sevarr8enis- en nazorgpasto-
raaÈ nenen eraan dee1. Deze dielrsten worden voorbereid
door eeo groepje geneenteledeD van de Julianakerk en
beuoÍrers en bezoekers van het Íoonproiect en het eet_
café. In de dazorgkerkdiensteo kunnen a11en die bij
Erodus betrokken zijn,elkaar ontmoeten' En zo vormea
ze ook eer herkenbare plek voor menseo die wii in het
gevaogeÍriskerkewerk hebben orrtDoet en die op de één
of aÍrdere lnanler Da de deterltie toch !,e1 een band met
de kerk ÍiIlen hebbeÍr.

In de gevangeoiskerk b 1ij kt dat velen we1 geloviS zijrr,
maar buiten de gevangeÍtis geen band met de kerk hebben.
De dremDels zi-'in te hoog. De ÍrazorgkerkdieÍIsteÍt wi11en
drempelverlagend lJerken. . . .
Een ander nieuí project is het werkervaringsDroject.
Dit is lrauw Eet het Huis voor Begeleid Wooen verbonden.
Daar gaat het om zelfstaodig leren íoneo. Wij ni 11e n
menseí bijstaao om uit de vicieuze cj.rkel vao crimi-
oaliteit Ee komén. Eéo van de be1an8!ijke dingen daar-
bij is het stimuleren yan be!,o[ers on eeo goede dag-
vulling Ee zoeken. Veel narigheid ontstaat uit ver-
veling. Yelen die zich aaÍr onze zorgeD toevertrouweÍt
hebben geeÍr ervaring op de arbeidsmarkt . En ook het
invulling kunnen geven aaÍr eeI goed dagritme ontbreekt.
vandaar dat !rij oet een verkervaringsproject zijn
begonnen. Hieraan Íelnetr de bewoners 3t dag per reek
dee1. Diver:se werkzaaEheden worden velrichL: onderhoud
va[ de huizeo vao Exodus, drukwerk, koken in het eet-
café. Binnenkort vordt een !re!kplaatsje geopend voor
fietsenreparatie. Gebruikte fieEsen vorden daar oPge-
knapt eÍr verkocht.
TeÍrslotte wi1 ik oog iets vernelden over de Exodus-
filosofie , zoals die zich iD de afgelopen j aien heef t:
oÍltvikkeld (uityoeriSer staat deze beschreven in ons
werkpl-an, dat op de Frankenslag 164 Íerkrijgbaar is).
Die filosofie bestaat hieiin dat o.i, hulpverlening
niet op zacízelÍ Íloet bestaatr, naar yerbonde! oét
zijÍr met of geiDtegreèrd moet zijrl in Ieven-gevende
yérbaltden. EeIr kerkgeoeenschap is zorn levengevelrd
yerband. Mensen delen daar met elkaar de zorg o!! het
leve'l en ze zin sanen bezig [et vragen roldom de zi[



vaÍr het Leven. DaaroE rerbindE Exodus Soed - schootoe
beroepskrachee[ tset de inzet van vrijeilligers' En

daarom vil Exodus ook eeÍr verbondenheid Det een brede
kring van kerken in Den Haag blij ven zoeken ' -Zoali het begonnen is, is het ook gebleveo: Erodus is
een voro van eigentijds kerkeeerk!

HBK haa,gse ra,ad van kerken

J . D.ll. Eerbeek,
voo!zitter Elodus

ZONDÀG 6 MEIJAÀRL1JliSE HERDEN(ING YOt.í HÀSJOA OP

Op zondag 6 Dei a.s. vordt vederon eeo gedenkdienst
gàhouden ter gelegenhej.d van de Dag der vernietiSinS'
Íoo Hasjoa. EÉn kàer..per jaar vindt deze bijeenkoE§t
plaats ónder auspiciËn van de Haagse Geneenschap van
terken, on de zei miljoen Joden, die in de tweede
eereldoorlog on het leven zij n gebracht , te herdenken '
Leden van dé Liberaal Joodse Gemeen!e verlerleq hun
DedeL,eikinB aarl deze bijeeÍlkoost.
De HaaÈse Gemeenschap van (erken nodiSt a1le
van Dei HaaS - a1 of niet kerkelijk oeeleven
oD 6 mei a,t. d. dierst in de Kloosterkerk,
Voorhout 4, bij te íonen.
Àalvang 19.30 uur. Duur van de dieÍrst is + e

Rabbiin AvrahaD Soerendorp zei in 1983 over het ge-
denke-n van de Sjoa: "nieÈ het gevoel ran schuld Eoet
versterkt uordetl naar het bèvu§tzijIl van verantÍool--
delijkheid". Zo kan gedenken van Jor Easjoa door
chri-stenen eeo Positjef doel hebben: de toekoEst
b"r.t.o voor hei onheÍ1, dat behalve joden ook
analereD zou treffen, aIs t'ij nu uit zelfbehoud zouden
nalaten a1le voroen raÍl discriEinerend Sedrag Ee

bestri j den.
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-RÀÀDSYERGÀDERINC VAN26 FEBRUARI.

In rèk Det de Hervo rEde GeDeente.

Otze 2e Secretaris dhr. Boel-§na heeft saEen De! uw'
Deys en dhr. I{artlieb op 15 februari eeo gesprek ge-
had net de Ceotrale (erkeraad van de Hervorude
Gemeente van Den IIaag. lJij hebben daarin naar voren
gebracht hoe t.Jij op velerlei gebied oecuEenisch beziS
iijn. Wij hebben de Certiale Kerkeraad ol! sÈeun ge-
vràagd oo de verschillende kerkeraden te stiDuleren
zich a1s 8eheel oecuÍnènÍsch op te ste1le[' 0ecunene
lijkt dik;'ii1s een liefhebberij van enkele geneence-
1eàen te zijn, teÍrij1 een 8!oot deel slechts toe-
l'-ij k: en afvach:.


