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17 noveÍÍber 1997

BesÈe Huub,

Hierbij een persberichÈ dat. vandaag verstuurd is.
.Touví naam en E.el_ef oonnumner staan éronder voor informatie.Groeten,
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verzoek Eot publ-ikaÈie
decembernurrner van het

ondersÈaande informatie in heE.
Samen op weg kerkblad Kerk in Den Eaag.

Op vrijdag 28 november 1997 neemt ds. J.D.w. Eerbeek afscheid
a1s voorzitter van de Stsichtsing Exodus Den Haag en als
j usuiciepredikant in Scheveningen. De afscheidsrecepEie vindE
plaats in de OnEmoeÈingskerk.
Àl-s voorzitter van de Stsichting Exodus Den Haag wordt hij
opgewolgd door ds. Th.M. Middelkoop, j ustsitsiepredikanE in
Alphen aan den Rij n.
Ook draagL hij op 24 noveÍiber het voorzitEerschap van de
St.ichcing Exoàus Nederland over aan ds. N.P. Wisse,
j usEitsiepredikant in Den Haag.

Ds. Eerbeek heefts 16 jaar geleden heE iniEiat.ief genomen tsoE

de opricht.ing van het. Exoduswerk.
ttec gaat om opvang en begeleiding van ex-gedetsineerden na hun
detentie in eèn inloophuis en een woon-werkproj ect '
Inmiddels zijn er Exodusproj ecten in Den Haag, UtrechL,.
Amstserdam, mét in tsotsaal ca. 40 pfaatsen. DaarnaasE zijn er
projecten in Alkmaar, ' s -Hertsogenbosch en Leiden in
voorbereiding.
Deze stichtingen werken samen in de StichE.ing Exodus
Nederfand.

Ds. Eerbeek vertsrekE bij Exodus vanwege zijn benoeming per 1
januari 1998 ÈoE Hoofdpredj-kanc bij de Diensts JustitiëIe
Inrichtsingen. IIij wolgÈ hierin dr. M.B. Blom op-
DiE betekénE daE hij óok zijn functie als predikan! in.heE
PenitenÈiair Complei Scheveningen za1 neerleggen. Hij is l-8
jaar j usEiciepreóikant geweest. in verschillende inrichtingen:
Íuis izan aewa-ring ' s-Heit.ogenbosch, de gevangenis en het Huis
van Bewaring Ee Scheveningen .

Op zaE.erdag 13 deceÍÈer is er een afscheidsdienst voor de
gèdecineeràen in het PeniEentsiair Co{plex Scheveningen.
in het PenitenEiair Complex Scheveningen zal ds. Eerbeek
worden opgevolgd door ds. N.P. wisse'
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PERSBE R T CI{T

H.,J. Donken
direcÈeur SEichting Exodus Den Haag
rel .070-34s.37.03
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