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Twee jaar-geleden werd de Interkerkelijke SÈichting tot
Bevordéring rra., N.roii ààn È*-gedetineérden (rsNA) opgerichts '
;;;-e;i;àn ae sticvrËinó is oídet Ineet de kerken in pastoraat
en diakonaat t. n"tràkt "í Uli de nazorg. aan ex-gedetineerden
en bij te atragen ""t 

-Lï"- uiEéa-araagwràk voor hun terugkeer in
de samenleving.
De vorming van aleze stsichting was één.wan de aanbevelingen van

Íàt-i"pp"it rrn de gé.'à"ge"iË geweestr ' Dits rapport klvam tots
.iÀ.a àà initiatief 't an àe HooidpredikanE en de
;;ïàr;ï*;;rà"iài-ui: de rnrichEinsen van Juscitie'
Dit rapport geert eeí ónderbouwing voor een taak van de kerken

i"-nài- ï..:-eigde van hets werk van het jusEiEiepastoraat '

In NederÉnd werken vanuit de Rooms -KaÈholieke en Protestantse
kerken vele ustiEiepastores 1n 1nr ichtingen van j ust iEae.l
Hun werk onde r de gedetineerden voorziet in een grote
behoefEe. vee l- gedetineerden worden bereikts in Persoonl r,l ke

geprekken, kerkdiensten en groePsac t ivite i ten.
In hun werk doen de j ust'itiePastores de ervaring oP dats velen
na de detentie een vorm van nazorg behoeven. Dat heeft te
maken met de achtergrondsituatie ' Itets rapport 'In de

gevangenis geweest' beschrij ft de aard vàn de Problema t iek
waar ve1en mee te kampen hebben. Enerzijds gaaE het om

individuele Problematiek. Er is een veelheid aan
probleemvelden. Het gaat dan onder meer om achtse rstanden in de

persoonlijke ontwikke ling en ident tseitsProblemaÈiek, hetI

onEbreken van sociale vaardigheden , zwakke fami I iebanden ,

vers lawing sprobl emaL l-ek. zingevingsproblema t.iek, het oncbreken
van duurz ame signif canEe conEactsen, eenzaamheidsproblemaE.iek.l-

Ànderzijds zij n er knelPunuen op heE. gebied van de

maat schaPPel r-l ke voorwaard en, zoals het ontsbreken van werk,
hui sve st ingsProblemat ek en strgma t1serlng. VasEgestefd moetl-

worden daÈ 75t van de gedet ineerden recidiveerÈ.

a
Een concreet maafs
wonen, werken, re1
cirkel Ee doorbrek
bestsaan uit hets bi
bouwen. DiE vraagt
alle betsrokkenen:
werkgevers, welzij

chappelijk PersP
aties en zingevi
en. Criminal-it.ei
eden van kansen
een brede maaEs

justitie, recras
ns ins tel r ingen,

ecEief oP de gebíeden van
nq is nodig om de viceuze
Eépreventie za1 ookmoeEen
om een nj-euw bestsaan oP Ee

chappelijk insPanning van
sering, woningcorPoraties,
en ook van de kerken.

Nazorgproj ectsen
CffiË-EËË- j""EiciepasroraaE. en de kerken zijn in de afgeJ-open
j;;;;-"p veét praatèen in hets rand projecten van nazorg voor
ex-gedetineerden van àe grond gekocien ' Globaat gaat het dan om

;;"Ëà;6;i ilà - i"r""ppto j ectet'- et' \íoon- ríerkpro j ect en' rn. de ze

Droiecten worden "*-ièo"Éit'"erden 
begeleid bij hun. terugkeer

ï;"à;";;";i"'i"g. 
-HÉc gaat dan om zàken als het bieden van

.Ë.tà.iàóó.rijrhéden, héÈ aanferen- van vaardigheden' het
;;;;ïkk;iË;-.ràt craiéctàt t'ttt werk en huisvesting en herstel
van familierelaties.
Naast beroepskrachten zijn ook vele vrijwifligers hierbij
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beErokken.
De resulÈaEen van deze
wordÈ aangeEoond daÈ er

iniEiatsieven zijn opmerkel ij k ' Daarmee
-Ëpiàf.. is van éen grotse behoefte '

Een E.aak voor de kerken
Hets rapporu 'rn ale g"Ënge"is-S:Y?::!:-beschrijft de gronden

voor dè- kerkelijke veranEwoordel l-l knelo '
Een centsraar motief ài.iÉij is heÉ, ewangelj'e' Daarbij gaat heE

om een inzet voor .a""à" die kwecsbaar in heE leven sEaan'

íà"rÉi:-tóÀc daÈ de àanwezigrreid van de kerken in het
j ustsit iepast.oraaE tt;ji-Im=àn getoorwaardig vervolg in
nazorgpasÈoraaE ook ià-à" aetet'ELe ' Daarvoor heefts de

kerkqemeenschap .reer'ilotàrl-jxnta"" ' rn mensen en in middelen '

;Ë^Ë'§=ilàïËï:' ":-.t"'óí- 
ccíricrrt ingsverkeer' víanE ook de

qemeenEe en de parociià"'x"""t" door-deze beErokkenheid zelf
íorden verrijkt' p. Ëi}tti"l-van deelnemers aan het justitie-
.;';;";;;;Ë;;;.; iil'à"|--ii: er ook zelr veel aan hebben'

HeE werk van de ISNA r-^,r,Àí i'. hl.èed werband
De ISNA heefE zi-ch als taak gesEeld -de-kerken 

in breed verba

bii de nazorg .. o.tiËriËí' íà""ic de -Generare 
Diakonare Raad

',raí de Nederlandse nà#àilàt-iËir-"" at -afderins 
Binnenrands

DiakonaaÈ van de e"tàior.*"ttde Kerken in Nederland en enkele

Rooms-Kathofiefe fonàsàn zijn voor- een periode van drie jaar

financiëIe middelen'IËàËniÉ."r gekomen om hets werk van de

ISNA tsoE ontswikketing te brengen '

rnmiddels is er een 
-ËonÀurenc-uenoemd in de persoon van de

heer H. vooijs en er is een kanÈoor van waaruiE de

ËàIi.iieic"n gestalÈe kunnen krijgen'
De rsNA zat zícr1 ""óiràöig-ii;hEÉ; 

oP-$9 woloende Eaakvelden'

1. Het in breed .,".É"'a. gé.,"n *,a,, voor]-ichciíg aan de k:.1:1
over de probremaEiex*ïà"'à*IstdeEineerden en de noodzaak van

kerkelijke uecrorxennàIà à""iuil ' Daartoe worden onder meer

iàài"tt"í. bijeekomsEen beregd' - . ..
2. Hets onatersÈeune"-ià" piàícselijke en regionale- iniEiatieven
die specifiek nazorg*lix-t'àot ex-[edetineerden wi]-len

!l'ili"ï; samenwerkins met de recrassering opzetE'en Yii-t:i
randeliik netswerk '*'1"- *'ii j "irl igers die ex-qedetineerden na

hun derènrie inaiviËïe;i-*iii;;';e!eteiaen.-In di. verband

draaien op initiaÈi;;-;;" à; rsNA à1 tswee experímenEen in
Drent.he en in Den Haag '

HeE bestsuur van de stichting is samengestseld uit leden van

Rooms-Ka
HeE. besE
Verder i
zit.ting:

t.hol,ieke en ProtsesEanEse zijde.
uur bestsaats ul-
s er een ComiÈé van Aanbeveling. Hierin hebbent:

ContinuiEeiE van heÈ werk
zoal-s sestseld woroentËïerkzaaÍÍiheden.van de rsNA voor een

íËïi3"Ë="à"-ï j;;;-e;; à;-;;;Ë;-sètina""ierd' Nu a] brj'jkt
daÈ de IsNÀ r-n "",, giài" behoefte voorziet ' Er zi'jn vele
verzoeken om inrorma'tià"t"-à"ààtsceuning ' En het netwerk van

vrijwilligers voor rndiwiduele steun groeiE '



vandaar daE ate rsNA iniEiatsieven ontwikkelts naar de kerken om

hets werk ook na de projecEperiode voorE te kunnen zetten'
il;ri;iË.'-cte rsrla i" !".reètisd " " + itr-'*-'"'t'
Nadere informaEie is daar verkrijgbaar'
öp-à"""tà"g kan hets ràvàngenoemaé- rapport 'rn de gewangenis
gèweests' worden tsoegezonden -


