
Bij zondere herkdiensten en bij zonder pastoraat
ln het bader uan dit themanummer uil ih
graog aatdacht uragen uoor bijzondere
kerhdiensten en een bijzondtre uorm uan
pastoraat en diakonaat. k hebben betrek-
king op dc nazorg aan ex-gedetineerdzn.
In de Jdianakerk uorden uier heer ferjaar in de morgendienst Exotlusherkdien-
sten gehouden. Deze dienslen àjn uebon-
den mel de projectot uan dc Slichting
EÍodas: opoang en begeleiding uan ex-
gedttineerden en sociaal hwetsbare men-
sen.
hals behend heeft Exodus een eetcafé,
een huis voor begelzid wonen en een
fietsenmaherij ab werhert)aïingsbroject.
De Exodtsherfuliensten zijn bedoeld om
de contacten die tijdzns de detefiie zijn
o[gebouwd na de detentie te kunnen
aoortzelten. Ooh richten de dienstm zith
oP bezoehers m bewoturs uan dc projec-
ten en diegenen in de kerken die met
Etodus synpathiserett Voorgangers in de
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diensten zijn de Rooms-Katholieke en
Protestantse Pastores ïan hct Geuange-
niscomflex Scheleningen. De diensten
zijn laagdrempelig uan opzet. Er uordt
gewerht met eruaringen in dz kcrkdkn-
sten in h"t get)ongenisrompkx. De dien-
sten uoïden opgebouwd \onuit de directe
lcuenseruaring k proberen ?en brug tc
slaan tussen de gemeenle en m?nsen
buite dc herh met religíeuze lragen en
leuensaragen. Een brug tussen dz gemeen-
te en runsen die oan dz kerk aerureemd
zijn geraahl. Oftallcnd is dat ooh veel
traditioncb kerhgangers zich in de opzet
en de uorm uan dc Erodusdiensten
herkennen.
Een nieuwe ontoikkeling uanuit het

azorgiqstoruat is de opzet uan indiui.
dueel nazorgwerh. Tijdens dc delentie
blijkt dat ueel gedetineerd,en na hun
detentie behoefte hebben aan indiuiduele

soonlijhc aandcaht te ge»m m beschih-
baar te zíjn om uat ondersteuníng te
geuen bij de weg terug in de samenbving
Voorbereidingen zijn getrffin om binnat-
hort met een urijuilligersgroep oan start
te gaan onder begeleiding oan med,ewer-
kers aan het diakonaat oan de kerhen, dc
reclassering en justiticpastores Het is de
bedoeling om al tijdens de detentie hct
contact te bggeL wat dat na dc detentic
uoor een beiaade periode han worden
ïoortgezet. Op dcze wijze kunnen orijuiVí
gers ertoe bijdragen dat mensen na hun
d,etentie medemensen linden om een
nieuw bestaan tegemoet te gaan-

Voor nadzre informatie or.)er dit nieuue
initiatief hunt u coïttact otnemen met
ondzrgete hende (te l. 3 238 1 98) -
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