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Het Herk van de geestel Íjke verzarqing in de inrichtirrqerr vàn

justitie voorziet bij de gEdetineerderr j.rr eerr grote behoefte.

AIs je ingeslÈ,ten bent kc,mt de werkeL ijkheid vàrr het leven

sterk Èp je af. EI^ is veel dat verwerkt mc,et hrÉr.derl,

Irr kerkdierrstErr En gespreksgroepën prcbererr we stem te qEven

ààn wat mensen beleven. En in persoonlijke contaeten zi.jr' we

bezig met geloofs- en levensvregerr.

tlat mij opvalt ir' mijn werk àls gevarlgErrispredikarrt is dàt

crirflinÀliteit meestal niet iets is dat op zichzelf bestaet.

Meestàl zie je dat het geen bewuste keus is geweestn maar dat

het een gevc.lq is van iemarrds levrrrsloop.

Zo kan het aI heeL vroeq in het leven zijn rnisgegaan. Ik

bedcel hier niÉt mee het begaan van cFiÍrrinaliteit goed te

pI àterr, Ííaar we moeten er wel rÉkrning mee houden àIs we

elr.over gprekerr,

VeeL van mijh kerkqengers irr het HVE hebben van jc,nqsaf àarr dE

gebrokenhEid van het leven ervarerr. VreIàI is et^ eerr e,=mplex

aarr problemen. Ïk noem er een aahtal. Ernot i.c,neel verhraarloosd.

Opgegrorid in achter standsgebiedrn en aI vr^oeg uit de b(]ot

qeval len Ëp schÉttrI. Ntr^gens eeht bi jhorerr, Een marqinaal

leven. 6eerr werk en ook qeerr kans op werk. AI vr,feq irr

ÀarrrÀkirrg Eekomen met justitie. Kindertehuizen en

jë'rqdinricht ingen. Sarrrengevat karr gezegd worden dat velen

kanEerm zijn opgeqroeid Gp emotic,reel, sociàal err

mààt schàppe I ijk geb i ed.

Ze hebben veel gemist ,rm zich te kunnen ,rntplr.:rr,ien nÀàr wÀt ze

irr zich hrbben. Iemand zei me eerrs: " T,f err ik neqen màarrden HaE

hebben ze Írre weElgeqevefi bij eerr klooster. En daarna ben ik in

ren pLeEqgezin terecht qekomen. Ik voelde me deer niet gÉed.



Ik had het gEvcel er rriet bij te hc.ren. En mtn

aandacht vc,or. zt rr àppelb,fomgaard dan vÉ,lr mi j.

wel ler-rk gevonden als hij eens Ínet me was gààrr

Vanàf nrt n twaalfde jààr ben ik vàak raeggtloPen.

in de stad gezworven. tiat ik Ífle steeds mter gà

eï' aan mij niet glfed wàs, dàt ze me toen htbben

vader had rneei'

Ik had het oÉk

voet bal 1en,

En ik heb dan

afvragen ig wat

wegqegeven. "

tegel ijk

kunnerl

Zo cntmoeter| wij in de geestelijke verzorging menseh die in

hun eigen I evensgeseh iede'1is opgesloten kurlnen zitten. Ze

staan als het were met hun rug naar de toekomst.

Ih ons werk in de qeestelijkË verzorging krapnea-f,iï Proberen

zo met herr ih qesprek te ziin dat ze zichzelf en wat in hun

Ieven gebeurd is diepeF gààt1 versteàn. En ook zoeken haar een

om vart dààruit

qàat er dus om

t oekomst qer l cht

aLs kerk àl leen

verder te qàerr.

het ver I Eden te nemen en

te zijn. tJat dàt Iaatste

b)

weg

Het

ook

wij

àIs

Irl

de

gërleu5

bet reft

wij ons ook met

de eerste plaats

qévanqenis ovér

dàn gÉloofr.raardiq onder hen aanwtzig ziin

hun toekomst concreet bezig houdeh.

doen wij dat door in voorliehting buittn

ons werk bi j te dragen aen een

men bereid nieuwe kartËen temaatschappe l ijk klimeat waarirr

qeven aan mElnserr die met justitie in aanraking ziin gekc.men.

Het mag niet zo

bëE int .

Maar er is meer

een speci fieke

levensweg op te

de àchterstand

zijn dat na de detentie de stràf Éphieuw

nodig. Want er zijrl mensëi-ï die nà hun detentie

begeleiding rlodig hebben om GrEn nieuwe

bouwen. Deze noodzaak heeft alles te maken met

die zij in hun leven hebben opgelopen.



Nazor e

Ir' den Hàag werd eLf jaar geleden dosr partores rn

vrijwilliBers in het justitiepastoraat het initiatief g€.nom€rn

ctrn eerr ààntal nazorgprojecten tr ontwikkelen. Inmiddels zijn

er vier projecten ontwikkrld, weàrin een same'.ihengerrd

begeleidinqsprogramma urordt aangeboden.

Exodus is qevestigd in het Statenke{artier in Den Haag, en het

wérk ik ondergebraeht in twee grote herenhuizen.

Eoer' huis lB eet cafe

HÉt open hr-ris is een laagdrempelig ont moet i rgscerrÈ rum t^,àaï- je

5 dagerr in de week rondom de maeltijd terecht kunt. Er is

ï'uimtE vc,or gesprek, bi Ijarteh, daFterr, tv kijkerl, lezen etc.

Het wordt Eeheel gerurrd dÈor vrijwilligers. De geestelijk

verzorgers van het gevangeni Ëcomp l ex §cheveningrn hebben hiÉp

de mogrlijkheid om hun pastorale contectërr voort te zetten.

Fer dag ri. jn er zG"'ï SCl à 35 bezoekers, Het zijn niet alleen

màar exgedet i.rreerden, maàr ook ànderen die behoefte hebben aan

cc,ntact. En dat betekent dat dit prc'ject ook een bijdrage

levert aan het wÉrer opqenomen wclrden varr mensen in de

samenlevi ng.

Beqeleid wc.nen

Ir' de tweede plààts heeft Exodus een Huis voor Bégeleid l.lonerr

iemand nog in dedàt plaàts biedt aàn I

gëvànqËrn i 5 zit, kan hij

etn qespr.ek plaats met

sàÍnen met hem te bezien

mogel ij k is. ook wordt

t(}ekomst j. qe bewonrr en

begeleidinq verv{aëht.

bewone| s. AIs
L

zich hiervosr ,lpgeven. Er

de medehrPrkel s vàn

samenwerking in de

nàar de mot ivat ie

dingen die hij van

v irtdt dàn

ExÈdrrs om

brqrleiding

varr de

de

eerr Van

of een

ge ke ken

naar de



Als er oveFeenstemminE is, wordt een individueel

begEIeidingsproqràmmà ,f,pqest e l d. Deze bëgeleidingsprogi"ammà'Ë

zijn gericht op woner|, werkerr, r'eleties err zir'geving. Zo is er

een samenhangend beqeleidj.nqsaenbod dat aansLuít bij de

veelsc.ortigÉ prcblematiek die de bewoners hebben. Conct'eet

gaàt het '3Íí zelfstendig leren hlorien, het aarrleren vàn 5ocÍale

vaardigheden, budgetterenr begel.eidirrg bij het herstel varr

famil ierelaties, het omgaàn met gevoelerr=, levensorierrtat iet

ed.

Iedere bewoner heeft een individueel proqrammàr maar er zijn

osk grmeerrschàppe I i j ke aetiviteiten. Zo is er bijvoorbeeld 1x

per jàar een cvEr^levinqstocht. BÉweners en begeleidel s gaart

Énder deskr.rndige leidinq een week lanq de Ardennerr inr wààr ze

van vrijwel àlles verstoken zijn. Het kost veel energie c'rn in

die tjunqlEt te overlevÉn. Waar het ,:m gaat is gamen te

werkÉrr, jezelf te leren kennerr ert ie eiqen mogelijkheden te

ontdekken. Een belangrijk punt daarbij ig dat je Ieert

vertrouwen in jezelf erl ànderen te ontwikkeLen. Dcc,r deze

t(trchten ervarerr begroners dat ze Ín stàat ziin hun eiqen

qren=en te verleqqen. Zo ervarerr ze det ze dingen àf k Ltrtrrerr

maken, err ze presteren orrderweg dingen die ze varr zich:elf

niet voor rrrogel i jk hadden qehcuden'

trok zijn er in het huis bei^,orrersverqader i rrgen l',àar de sfeer irr

huiÉ rdordt bestrrc,kerr. En theme-avcnden over divtrse

onderwer pen.

F i et sÉnmàker i .i

Flet het huis voor begeleid wonen is de fietsenmàkerii

verbonden. In het Exodusprogramma is een dàgProgFamma

bestaànde uit vrijwitligerswerk of betaald werk veY.Plicht.

I



Onze ervàring is ëchter dat

eerr dir^ecte aanEluitirig op

om zelfÉtandig structuur en

Vendàar dat de bewoners de

velEn die Ltit dr

dat werk m i ssen.

ritme aan hun leven

ëerÉté drie màànden

verblijf werken in de eigen fietseÍrmakerij van

fietsen Hor.den opgeknapt erl verkochtl en ook is

mogelijkheid voor particulieren om hun fiets in

9ev€rrl.

De fietsenmakerij heeft in

opzet. De bedoel ing el^vàh

zekere zin een bedrijfsmatige

is om arbeidseFvàring err regelrnaat

Eevangenis komÉn

Ze hebben Ífloe i t e

tE gevBn.

verr h urr

ExoduB.0ude

er de

reparat ie tr

oP

Een

een

z1n

0peh

t E dc,err.

deel vàn de fietsen

project in de Derde

aan het werk.

Huis d ierlst én

die worden opqeknapt is bestemd voor

Wereld. Dat geeft ook een qehetl eigèn

Terrsl ot t e

kerken in

wsrderr rondom het werk vàn Exodus irr een van de

de binnenstad regelrnat ig Operr Huisdierrsten qehtruden.

Deze diensten worden geleid door pàstores ltit het

qevàngen i scomplex.

Irr deze dierrsten pr,sberen we in gfeer, symbolenr liedererr en

wo.=rderr zo dicht mt:gelijk aan te sluiten bij de

belevingswereld vàrr onze doelg}^oep. Ook daar j.g de

m,f qBl i jkheid ,trm clfntacten voÉrt te zetten in het bredet'e

verbàhd vàn de gemeente. En verder biëden deze diensten vr:tor

àILen die bij ExÉrdus betrokken zijrrr elkeàr tB ,rrrtmÉeten in

eerr gezamerrl ijke vierinq.

Orqàn i sat ie

De Exodusprojecten worden gefinancierd door Plaatseliiket
regionale en landelijke kerkent fondsen! particulieren Érrt voor



een deel door de Eemeente Den Hàag.

Exodus heeft Elf vaste medewerkers in dienstn die allerr

parttiÍfle ..{erken en die voc'r een deel afkc.mstig zijn rit de

banenpoals. Verder zijn e}. in dE ,]rqènisat ie Err de uitvÈering

veel vrijwi 1l igers àct ief.

Met tEvl'edenheid kan worderr vastqesteld dat Exc,d|-ts Leeft ir' de

Haagse en I'egionele kerkerr. Er wordt veel voorlicht ing

gevraàgd err c,Ek vinden er regelmàt Íq bezoeken van

afgevaardigden p l aats.

Ervar i. n een

In het boekje "Exodus, verhalerr met peFspectief" vertElt een

c,r.ld-beworrer over zijn ervàringen met het woÍlnproject.

"...wat mij het mre6t heeft geholpen bij Exc,dus? Dat was

v,rÈral dat ik mij er thuisvoelde. Ik had een Plek waar ik

mezelf kan zijn. Dat macho-gedc'e ben ik daar kwijtger^ààkt.

(...) Binnenkopt gà ik trour.rerr. Samen met mijrr vriendin heb ik

een huisjE gevc,nderr. Eindelijk iets vÀn miizelf! iets varr orrs

Eamefi. Ik sleep noqal wat nàrighej.d achter mii aanr Éehulderr

àflóssen er'zo. Exc'dus heeft daar ook EoÉd bij geholPen. Alles

is nu te overzien. Dàt verleden ràak ik niet meer kwijtt maar

er steet nu wel iëts teqerrover. Eh ik ben rriet vàn plan orn dat

nreer te verl ie:en. "

Tensl{]tte

Het wErken aàrr rrazorg iÉ votuit kerkewerk. Varr zorrdaq tat

zondaq bEleven y'ri ;i in de qemeente dàt wii ons leven m':gen

versteàrr in het licht vàn de liefde van Ësd. Die I iefde van

Eod woPdt zichtbaer err tastbaar èIs wii dE =orq om het leven

met elkaar delenr err bereid zijn elkaar hEt CJPsteerr rraar het



leven toe ÍÍogE1i jk

Ern rrazC'rg Past or.aat

r Í jn ,lÍ 14sgy. g,p de

tr
de z ierr hoe de

In die zin Iaat het gevangerris-

qeÍíeer'te een plek kan

meken.

kerken

beerr te komerr.


