
Nieuwsbrief
Stichting Exodus-Den Haag

Inlcidins.

De opletende lezer heeft gelijk; het was hoog tijd dat a woer eco Niary$ricf over he
werk van de Stichting Exodus-Den Haag verschoe,n. De laatSverscheoco Nicuw$ricf was in

het voorjaar eu er is inmiddels weer veel góernrd dat u, zo moeo wij, wilt waeo. Daarom

va[ staÍt dan maar!

No:2F7

De indeling van deze Nieuwsbrief-

Atlereerst is daar ha vertrek vao de oprichtcr van Exodus en vanaf die tijd ook

voorziter: Ds. Jan Eerbeek. Ds. Eeócc& is beooemd tot Hmf@redikant van Jusitie
eo beeft om die rcdcn het voorzitersch4 van Exodus-Den Haag m.i.v. I seprcnber
j.l. neergelegd. Hij zal h deze Nieuw$rief eeo 'aftcheids"ólidrage schijven.
Hoewel wij hem zeer anlleo misseo, gunen we bem vao hrte deze eerrrolle

beooeming.
Ds. Theo Middelkoop heeft hem opgevolgd en de nieuwe voorzitter van Exodus-Den

Itaag zal zicbzelf in deze Nieuwsbrief ren u voorstellen.

U heeft het al gemalc, wij schijveo konsetweot ovcr Exodtts-Deo Haag. De Mtc
lezes van de E:«odus-nieuwSrieveo zijn al op dc hoogte vao de oprichtiog van

Exodusinstcllingen eld€rs fu h€t lad. Ovcr de Gl Í€c€ste otwil&eliageo willco
wij u irformercn.

Direkt daarmee in verband staat de persorcelswisseling in Exodus-Den Haag. Roel de

Bruijn, koördinator bij Exodus-Den Haag, is benoemd tot direkreur van Exodus-

Nederland.

l*zers in de Haagse regio, dooateun en diakencn uw biizondere aaodacht s.v.p.:
In ha Open Huis van Exodus-Den Haag zijn dringÉld nieuwe wijwilligers nodig.
Wilt u otrs helpen met het werveo?

De Exodus-kerkdie$t andag 2t september waagt uw aadacht'

En tenstoïe - want daar doen we het toch allemaal voo - zult u geïnformeerd wordeo
over het reilen en zeilen binnen Exodus-Dc,n Haag.
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Afscheid v r eeo voorzifier.

la, wat zeg je bij het vertrek van Jan Eeóoek. Hij is en was de Eatr van Exodus vanaf ha
alleroerste begin. Er arllen tijdens de afscheidsreceptie op wijdag 28 november a.s.
in de Ontmoetingskerk, Den Haag-I-oosduineo (noteert u alvast daurm en plaats) etr tot dat
moment nog vele woorden worden gezegd. Vanaf deze plaats willen we jou en Irene van
harte bedanken voor jullie grandioze inzet etr berokkeoheid bij het werk van Exodus. Je
moet veel geloof in mensen en hun mogelijkheden hebben s6 zo lang dit werk te kunnen
dragen. Dat heb jij Jan als geen ander. Daarvoor za verl waardering etr respect.

Ds. Jan Eeröeek
Op 4 september j.l. hó ik in de bestuursvergadering van de stichting Exodus-Den Haag het
vooÍzitterschap overgedragen aatr Ds. Theo Middelkoop. Dat berckent vmr mij het einde
van een lange en intensieve periode waarin ik met veel plezier samen met vele anderen in
Exodus gewerkt hó.
Terugkijkend herinner ik me de start vatr het Open Huis in de kelder in de Roemer Visscher-
straat en de inzet van de harde kern van de e€rste vrijwilligers. Het was pionierswert. Zij
moeslen geloven dat het iets zou worden en een bnrg slaatr naaÍ de oersre bezoekers. Daar
was veel dmrzeningwermogen voor nodig. latcr was er de overgang naar de Frankenslag.
De uitbouw van ha Open Huis. IÈ opbouw van het woonprojelc en de ficaennakerij. De
ontilikkeling van de begeleidingsprogramma's. De kerstcafé's. De Exoöskerkdeost€n. Het
creëten naar draagvlak door lezingea en vmrlichting.
Het is goed te h€bbfi ef,vareo dat de kerten wilde,n inspelen op de signalen van bet
jusitiepastoraat en aan de basis van dit omvangrdke nazorgwerk bób€o wilhn shan. Veel
vrijwilligers en beroepsla:achten hebben zich daarvoor willen irzeten. En er is een goede

samenwerking ontstaa[ met kerken, reclass€ring en mr.tschappelijke organisaties (werkge
vers eo wmingcorporaties).
Het is bijzondcr hoeveel meosen er vanaf het begin h hóben geloofd: medewerters,
vrijwilligers, donateurs, kerteo eo fondsen.
Toen we met Exodus begonncn haddc,n we de hoq dat het eeo st€co in de vijva zou zijn,
dat er iets in beweging zou komen. Die beweging is ontsuan. Op meerdere plaasa zijn
itrmiddels Exodusprojektcn tot onnrikkeling gekomem en het ontwilkelde begeleidingscon-
cept wordt ook daar Exodus staat voor: werken am dc toekomst. Het gaat om
een begaanbare weg in ha leven. Soms is dat zwaar. MaaÍ het blijkt ook mogelijk te kuoen
zijn. Het gaat om het bieden van ka$en en om eetr st{ie meegaan op die weg. Daar sta je
samen vooÍ als bewoners, medewerkers, vrijwiltigers e[ bestrur. Juist dat 'samen' heb ik in
Exodus als stimulerend ervaren.
M.i.v. I januari a.s. ben ik beooemd als Hoofdpreditant bij de Inrichtingen van Justitie. Dat
betekent voor mij dat ik mij geheel uit het Exoduswert zal tÉÍugtsekta. Ook het vosziuer-
schap van de Stichting Exodus Nederland, waarin de verschillende Exodusprojekten
samenwerken, zal ik aan het eind van het jaar neerleggen.
Theo Middelkoop wens ik een heel goede tijd toe als yoorzitt€r van Exodus-Den Haag. Hd
is al vele jaren justitiepredikant en altijd stert op het Exoduswerk betrokken geweest. It ben
bijzonder blij dat hij het voorriu€rschap wil gaan vervullen. Graag wil ik allen die be8okken
zijn bij ht Exoduswerk in Den Haag en omgeving bedankea. En het Exoduswerk wens ik
alle goeds toe in de komende jaren.
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t6xyslkqming yro de nieuwc yooJziEcr

Vanaf deze plaats ro€pen wij de nianwe Exodusvoorziter, IX. Theo Middelkoop, een

haÍtelijk welkom toe. Je zult wellicht nog vaak huen: ha is niet gemattelijk om iemand ds
Jan Eerbeek o,p te volgen. Nee, dat is het ook nia maar troost je, dat zou tegea ieder ander

ook gezegd zijn! Wij hebben er alle verlrouwen in dat het je zal lukken om het werk van

Exodus samen met de andere beshrursleden verder te dragen. Sterkte daaóij.

Ds. Theo Middelkoop
Op donderdag 4 september j.l. hó ik de voorzitrershamer overgenometr van Ds. Jan

Eeóeek. Een historisch momeot in de geschiedenis van Exodus, want Jan als de grote
animetor en inspirator van Exodus was gezichtsbepalend voor alles en iedereen die met

Exodus te maken had of heeg. Het is hier niet het mometrt dit terugtreden uitvoerig te
memoreretr. Dat zal o,p een later moment gebeuren in een neer feestelijke ambiance. Maar
inmiddels betr ik al wel de 'nieuwe' voorziÍer. Daarom een enkel persoonlijk woord ter
kennismaking.

Jan Eerbeek en ik kermen elkaar al vanaf de kinderjaren. We groeideo op als jongeqies (hij
wel ies jonger, ik ben van 1942...) in de Haagse Moerwijk en maaktm deel uit van dezelfde
kerkelijke gemeente. Daarna gingen orze wegeo uiteen zonder elkaar belemaal uit het oog te
verliezen. Sinds 1973 betr ik pÍedikant in de Gereformeerde KeÍteo, eerst in Lioessens
(Frieslaad), later in Bergen N.H. tn 1982 deed ik mijn intsede in het Justitiepasloraat met als

standplaats de P.I. "Over-Amstel' @ijlmerbajes) te Amsterdam. Van 1992 tot 1996 was ik
voor een deel van mijn tijd mk wertzaam in het Grenshospitium in Amsterdam, aanvanke-

lijk bestemd voor geweigerde asielzoekers, later voor de huisvesting van illegale weemdelin-
gen. Sinds ll)96 ben ik wertzaam in de P.I. 'De Cedepoort" te Alphen a/d Rijn, een

nianwe gevangenis, deels in gebruik als Huis van Bew 'artng, deels als bewaring van illegale
vreemdelingen.

Uit deze opsomming mag blijken dat ik niet vreemd ben aan de doelgoep waar Exodus zich
op richt. Sitrds de oprichting van Exodus heb ik de groei en de uitbottw met grote belang-
stelliog (en bewondering!) gevolgd, omdat ik van binnenuit wist hoezeer dit projekt in een

behoefte zou kunnen voorzien. Dat ik ooit nog eens in het Stichtingsbestrur zou belanden en

vervolgens voorzitrer zou worden, hó ik toen nia kunnen bevroeden!
Met de aflossing van de wacht, breelÍ een nieuw tij@ert aatr, met natrrc voor diegeoetr die
veel met het (Dagelijks) Bestuur te naken hóben. Het zal even wennen zijn. "Theo" klink
heel anden dan 'Jan". En ik zal het op menig punt ook anders doen den Jan. Maar ach..
Voor anderen verandert er weinig of niets, naar ik hoop. Gewoon doorgaan met je werk of
werken aan het ideaal waarvoor je hót gekozea. Ik stel mij voor op korte termijtr met
zoveel mogelijk mensen persoonlijk kennis te maken maar spreek tegelijk de wens uit dat de

voorzitterswisseling niet meer zal veroorzaken dan een rimpeling in de vijver van Exodus....
Want bij alles, we zullen het vooral SAIIíEN moeten doeo, met of zooder Jan, met of
zonder Theo.
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Exodos in Nedcrlaad.

Het wert remt e€n grote vlucht. Na ExoÓs-Utrecht vmig jaar arllen binnen afzienbre tijd
de d€rnen op€,rgaan vatr Exoótshuizen in Amsterdam en AlkilaaÍ. Vervolgens blijken er in
D€n Bosch initiatieveo genorneo e zijn om ook daar tot eelr Exodusstic.hting te komen.

Om de Exodusformule goed tot haaÍ recht te doen komen en de kwditeit van het geleverde

wert goed te bewake,n, is de Stichting Exodus Nedfflad in het leveo geroepen. Deze

stichting 'levert' aan de aangestoteo instellingBn od€rsteudng en begeleiding op tal van

terreinneo. Daaóli zijn en blijve,n de plaaeelijke eo regionale instellingen zelfsandig en

autonoom, maar wordt zorggedragen dat de begeleiding van ex-gedetineerden in alle
Exodushuizen @ elkaar zijÍ afgestend en dat de inhoud en kwaliteit zijn gewasborgd.

Roel de Bruijn, tot voor kort koördimtor van Exodus-Den Haag, is doo de Stichting
Exodus Nederlad aangesteld als direkteu. Tijt a* is de aangeslotm instellingen de

onderstcuning te biden die nodig is om het bove,ostaatrde t€ bereikeo.
Door deze aaryak kan het wert van Exodus voder worden uitgcdragen.

De fiulÍie vatr koöÍdimtor Exodus-Den Haag wmdt nu venruld door mevr- Àtrnctte
Prmt, AÍnette is al vele jaren binne,n onze sichting wertzaam in verschilleo& funtties.

Vrijwilligcrs gevrrrgd! ! ! ! ! !

*****+*!È:;:1.*******:i*1.**********'at****t **,;:l:***:3:1.*****d.*:f ::{.****1.***!i***:}*:}****,3*

Wij roepen dilkoíieën, parochies en dmatcuÍs in Den Haag en in de omliggeode plaascn

@.v. het lYestland, Vooóurg, Rijswijk, Nootdorp, Zlr/rrrncxx) ry hun medewerting te
verlenen bii de werving van vrijwilligers voor het Open Hui§.
Het Opeo Huis is 5 dagen per wee& geopend vao 16.00 tot 21.00 uuÍ. Het vef,vult votr
buurtbewoners, vooÍ alleenstratrden en vooÍ ieder die behoefte heeft aan eeo warme maaltijd
en gezelligheid een belangr{ke funktie.

Van wijwilligers wordt gewaagd zich lx per week of hp 2 weken vou dit werk
bescbilóaar te stellen.
U bent dringend nodig.

Nadere informatie wil de kdhdinator van Exodus mew. Atrtret Pronk u graag geven. U kunt
haar bellen op telf.trummer 07G3514161.

:r***********,|******t!rrB******{.:::*:É**,i:l****:t**rt,l.*:}*:t*{.:******!***********:}***l**t}
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Exodus-kcrkdicnst'Mcnsc ondcrrcg'

U wordt allen weer uitgenodigd voor de volgende EXODUS-KERXDIENST op:

mnd'igat septcmbcr
!.trvrtrg: 10.00 uur VrltoboskeÉ in Deu Heeg

(hoek Loosduinscledc/Zuidcrpertleen)

Het theos is: Verlangen
Voorgangers zijn: JusitiepasorRené Al&ermans

Dhr. Jan Grotendorst
f,{uzikale begeleiding: Orgel, trompet, accordeon 66 ssls zang

Na afloop is er - als vanouds - gelegenheid om wirt sa te prat€n bii koffie, limonade en

koek.

Hopelijk tot de 2&!

Herman Vooijs, StuuÍgro€p Exodus-kerkdie,nste,n

Exodus-Den Harg de werkvijzc: woneo, werken, rehties en ziogevhg neder belicht.

De laaste 3 tot 4 jaar is heel veel geinvesteerd in de eerste twee. Wonetr en werken heeft
centraal gestaao binnen het werk van Exodus. En dit met grcot succes. Exodus heeft nauwe

sarneow€rking gezocht en gelregen met rverkgeveÍs in eo om Den Haag. Samen met de

stichting Reclassering Ned€rland r€sstrt Den Haag, zijn alleen al in 1996 ruim 80 ex-
gedetirc€rd€r geplaat$ bij wertgevers en/of werken aringrylaaben/scholing elc. Detn
aaryak zal met kracht wmden voortgezet. U begrijÉ dat kt ontbreken van wert één van

van de knelpunten is van ex-gedaineerden en dat het ontbrelen ervan eerder zal leiden tot
rcrugval in crimineel gedrag.
Hetrelfde geldt voor wonen. Ook daaraan ontbrak het maar al te vaak. Goede en betaalbaÍ€
woningen waren nauwelijks bereilöaar vooÍ mensen uit deze groep. Vandaar dat ook hierin
veratrdering rroest komen. Exodus heeft als eerste hierin geëxperimenteerd samen met de

Chrisrclijke Woningbouwvereniging Zndermer. Deze wooingcorporatie stelde woningen
voor oud-bewoners 161 lsschikking. Met vallen en opstaan is hct gelukt om een aantal van

hen langdurig te huisvesten. Met een groot aafial leeryuntm daar opgedaan zijn we ook in
Den Haag aan de slag gegaan. De Reclasseringsingstellingen van Den'Haag, Exodus, de
gemeeote Den Haag en de Woningbouwcorporaties hóben een konEalt gesloten om - als

eeÍse aflzet - 40 woningen beschilÖaar te stellen voor ex-gedetineerden en andere sociaal
kwetsbren in de stad.
ln elke woning kunnen 2 mensen gelijktijdig wonen.
Vamf de staÍt vatr dit samenwerkingwerband - november 1996 tot nu - zijn er meer dan 50
ex-gedetineerden in deze huizen geplaatst. Het gaat hier om tijdelijke bewoning. Als men
zich als een goede (buuÍ)bewoner gedraagt, is doorstroming mogelijk.
Na deze hoogstnoodzakelijke intensivering vatr onze inzet q de twee terreinen wotren en

werken mogen de twee andere werkgebieden niet worden vef,geten.
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Dat 8ócuÍt dan ook niet en ze zullen de komendc tijd, ondcr de leiding van koördiaator
Atrtret Protrk verdieping trijgen.

Aendacht voor de financiën!!!!

Velen hóben hun bijdrage ov€r 1997 al voldaan. Mocht u dat vergeten zijn: Wij blijven de

sterm van u allen donateurs, parochies, diakonieën en fondsen hard nodig hóben.
U weet dat wij inmiddels ook financiering ontvangen van het Miniserie van Jusitie. Toch
blijven uw bijdragen noodzakelijk om een financieel gezonde stichting te blijven.
Want tcgenover de bijdragen v6a fust minist€rie shatr voor een deel de extra uitgaven van de
2+uurs-bezelting die het ministerie vereiste. Desoodanks zijn we erg ingenomen met het
gegeven dat het Ministerie van Justitie ons werk heeft erkend en Exodus een plaas heeft
getregen in de uiwoering van ha reclasseringswert.

Voor uv egcnde! !

'ltr/ii zijn van plan begin l99E ooze deium op€o te zeËeo voq ieder die ons wert van
dichtbli wil zien. Daaóii denkeo we m€i name aan diakcoeo, dooaterrs, bestursleden van
fondsen en gemecote/parochieledco.

Deze opendag zal gehorden worden op:

zeteÍdtg ltjenuari l99t

vra l0-fi) tot l,l.fil uur

iatlusicf cco lopcn& luach

In de volgende Nieuwsbrief zal het programma mder beked worden gemaakt. Note€r deze
daurm alvast in uw agenda. WU begroeten u graag!

C-cl met uitzicht-

U kuat nog stÉods de gedichte,nbundel 'Cel met uieichf , uitgegeven tcr gelegenheid van het
l5-jarig Exodusjubileum, bestellen.
Als u F 13,00 oveÍmaalÍ o,p gironummer: 1989910 en u veÍmeld 'C.el met uitzicht' lrijgt u
ha zonder verdef,e kostcn thuis bezorgd.

Tot zover deze nieuwsbrief van Exodus-Den Haag

Met efl hartelijke gÍoet, namctx allen die wonen en/of werten binnen Exodus-Den Haag.

H.J. Donken, diÍekteur Exodus-Den Haag.
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tegen de he€rsende mening of macht van andere
m€nsen in. Om het met de woorden van de
evangelielezing Markus 12: 28 -34 te zeggen:
zij buigen niet voor machten, maar blijven
trouw aan het gote gebod om God en de naaste
lief te hebben. Hun geloof woldt dan op de
proef gesteld. Dat overkomt de drie vriendetr
van Daniel, maar ze worden gered.
Op Zoadag 16 november staat Darriel 5 op het
rooster. Koning Belsossar misbruild zijn kcnnis
en àjn macht ten koste van andercn en àjn
levenswijze swt met alles waor God en Gods
Wet voor staot. ln een droomuitleg maah
Daniel hen duidelijL dat hij op deza wijze zijn
eigen ondergang legemoet Baat en het oordeel
ovet zichzelf afr@pt. Ook in Mqb.§ 12: 38 -
13 : 2 horen wij hoe het oordeel het scherpst dia
mense teh die hu kennis iet gebruikerl ten
bate, maar ten koste van anderen.
Zondag 23 nolember is Datiel6 oon de orde:
het verhqal van Daniel in de leeuwenhtil. Het
loopt grxd af. De perzische koning ve*ondigt
in heel ijn rijk de God van Daniel als de hag-
ste God- Dat is geen historich gegeven maar
eerder een hoopvol visiun om twar uit te kiÍ
ken, zoals dat ook in Morkus 13,14 - 27 het
geval is. Eens zal het afgelopen zijn met alle
goden en afgoden, die tenkoste goan van men-
senlevens. Eens anllen mensen op aorde htnnen
leven, waarrx God hen bestemd heeft: in vrede
en vreugde- Op deze laotste zondog van het ke*
kelijk jaar zien wij naar de verwlling van díe
belo[le uit. In dat licht worden op deze zondag
de overledenen van het afgelopen jaar her-
ddcht.
0p ztndog 30 not ember starten wij h"t nieuwe
kerkelijke jaar nel de eerste zondag van
Advent, een ijd van hoopvolle verwachting. Het
liargische groen wordt veraaderd in paars.

Ds Olivier Elseman

WERI(HERVATTING DS ELSEMAN

Op het momeít dat ik dit schrijf ben ik m de hemia operatie ruim twee
weken uit het ziekenhuis en druk bezig met behulp van fysiotherapie en
oefeningen te revalideren. Tot nu toe loopt alles naar wens. Als deze lijn
zich voortzet, hoop ik io de loop vafl oktober mijn werkzaamhedeo lang-
zamerhand weer op te pakkeo en in (de loop van) november weer full
time aatr het weÍk te kunnen.
Het was voor mij de eercte keer dat ik in het zieker-huis kwam te liggen en heb ervaren hoe goed
hetje do€t te lÀ.eteo, dat velen met je meeleven. Via het thuisfroot toonden velen hun belangstel-
ling en zowel in het ziekenhuis als later thuis ontving ik vele kaarten, bloemen, fruit e.d. Ik daok
u allen daar he€l hanelijk voor. Het heeft mij werkelijk goed gedaan.

Olivier Elseman

DS. VELTHUIZEN VERVULT VACATURE DS. FOSSEN

De KAZ vatr de Gereformeerde kerk van 's-Graveohage-West heeft ds. Velthuizetr gevraagd de
vacatue, oÍrtstium door het vertrek van ds. Fosse$ te veÍi.ulleÍr. Dit verzoek is gedaal na een
positief advies var het gemeenteberaad in de Bethelkapel en de Opstardingskerk. Ook de kerkeo-
raad van wijkgemeente VII stemde er mee in.
Ds. Velthuizen heeft tot ooze vreugde ja gezegd. Zij zal nu voor 0,2 weektaak beschikbaar zijo
voor wert itr de wijkeo 1 en 2.
Het is de bedo€litrg, dat iÍ de kerkdienst iÍ de Opslatrditrgskerk vaD 26 oktober a.s. de veöinted§
van ds. Velthuize[ (ook) aatr de GeÍefonoe€rde keÍk wordt bezegeld.

Na ens de KA Z
C. Timmer, praeses

J.H. Grosheide, sctiba

ÀVONDMUZIEK

In de Pauluskerk vitrdt op zondag 23 trovember 1997 om 20.15 uur een conc€rt plaats in de serie
"Avondmuziek".
De sopraan Sophie Ouwehand, de alt An Schrama en het ensemble Festoen brengen een program-
ma van vocale en instrumeotale barokmuziek. (o.a. Coup€ril en Tetemann)
Toegang vrij en collecte bij de uitgang.

MAALTLIDAVOND IN ELTHETO

Vrijdag 28 november a.s. is eÍ wederom een maaltijdavoÍd.
Opgave bij mw. Cram tel. 368 07 51 of mw. Coenraads tel. 260 99 80
Aanmelding vanaf 20 oovember Vm 26 november.
Allen haflelijk welkom.
Zaal opeD vanaf 18 uur.

De maaltijdcommissie

EVAI{GELISCH-GEREFORMEERDEN UIT WARSCIIAU BINNENKORT OP
BEZOEIL

van vdjdag 7 tot doíderdag 13 rovember a.s. zijn, naar wij hopen, Ds lÉch Tratrda, predikant
van de Evangelisch-Gereformeerde Kerk in Warschau, Mevrouw Birula PacbÍik, voorzitter van
de Evangelisch-C€reformeerde kerk in Polen en mewouw Mie€zyslawa Zalisz, kerkeraadslid van
de Warschause gemeente, te gast bij oDze Sow-gemeeÍrte Westelijk Den Haag
Dit gebeurt in bet kadeÍ vall het 'Partnerschap' dat vr'e sinds dit voorjaaÍ met hen hebbe[. Z€
komen hier om kennis te makeD met ons als gemeente en met ons als pe$ooeo die daar en hi€r eÍ
ook samen gemeente van ChÍistus willen zijn. Coede en moeilijke zaken willen we met elkaaÍ
deleo. De Werkgroep 'Pameschap ECC-DeD Haag-West' heeft vooÍ de gasten één eÍl atrder
georganiseerd om hun zicht te geven op onze Sow-gemeente. U kunt hcn ofltmoelen in de kerk-
dieosten in de Bethelkapel en in de Pauluskerk (SOW-dienst) met Heilig Avotrdmaal op zondag-
morg€Íl 9 novembeÍ om 10.00 uur. Na de dienst is er in beide kerken volop gelegenheid om vra-
gen te stellen en iets van otrze problemeo met hen te besprekel. Op de andere dageo brengen we
heo in contact met allerlei aspecten van oos gemeentelevei. Ds Tranda en Mw Zalisz spreken
Duits en Mw Pachnik Engels. Maar er zijn tolken aanwezig om ook ill het Nederlatrds m€t hen te
kunnen praten.
Op het mometrt dat we dit stukje schÍijven is het programma trog lang niet vastgelegd. We hopen
toe te werken naar een schema dat voldoende ruimte biedt vooÍ een iedeÍ die nog bepaalde dingen
met hen zou willen bespÍeken. Wilt u dan contact opnemed met de werkgroepleden:
M.P. Bal-Peppel, tel.363 11 97, mwR.M. VooÍs- 't HaÍ, tel. 363 24 11, dhr G.F. var der Beek,
tel.3U 44 42,Ds O.ElsemaÍL tel. 323 32 20 en J. van der Harsl, tel. 368 01 41? Mocht u ons stÍe-
ven om de kleine protestant§e gemeeÍte in Warschau te steunen in eetr weteld met een sterke
roomskatholieke kerk, dan is een gift op giro 51m44 ten name vatr J. van der Harst met vermel-
ding steutr paÍherschap EGG Warschau zeer welkom.

a
Het Haags StudeÍttenpastoraat bestaat 5 jaar en
heeft nu i-p.v. een nieuwsbriefeen magazine
uitgegeveq dat 4x per jaaÍ wordt uitgegeven.
De lustrumvierhg heeft itrmiddels op 28 sep-
lemb€rjl. plaalsgevonden. Uit het magazine
volgen hieronder enkele cursusseo:

STUDIUM GENERALE 1997

Inleiding
Als ik de liefde niet had...was ik niets. Deze
oude tekst is oog steeds acÍueel, watrt je kunt
niet leven zonder liefde, Maar wat is de liefde
eigenlijk en wetke verwachtiÍgen heb je ervan?
En ho€ gaje met kinderetr om die te wehig lief-
de kijgen?
Over deze asp€cten van liefde gaat het Sludium
Generale 1997

Iiefde is ....vÀn alle tijdetr
Donderdag 30 okober; inleidingen door Prof.
woldring etr mw. Annelies Penning.
Tijd : 19.30 uur
Plaats: Pulchri Studio, I-aÍge Voorhout 15

Liefde is ...in gocde eD slcchte tijden
Dotrdeidag 6 oovember; medewerking door
Rogier Prope, Jan Bor, ChÍistine Junghger etr
Ton Goudemans
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soos soos soos 12-16 JÀqR

A.llereeÍst: wij hebben iemand gevonden, die mee wil
draaien met de soos, Kirsteo Steenks!!!!!!, heel erg
fijn. Er staat ons zaterdag 8 troveEber heel wat te
wachten- Er viÍrdt nl. een ZESKAMP plaats tuss€n de
jeugd van 5 kerken, (aangezieo de jeugd totaal als
SOW-gemeente draait, zijn wij één van die kerken).
Die Zeskamp wordt gehouden itr het Hofstadcollege (Alb€rdastÍaat), van 19.30 - 22,30 uur.
Er zijn bekers te behalen, dus wij gaan er voor! ! ! !

Het is de bedoeling, dat het een terugkerend evenement wordt.
Zaterdag 22 oovember houden wij een spel io de soos.
Ik ge€f alvasl de data var de soos in decemb€r, wat dat is voor i€deÍeen een dÍukke maand, de
z.terdagetr 6 cn 13 december.
De laatste soosavond (13 d€cember) woÍdt een echte uitzwinger van het jaar 1997. Dus die mag
je beslist et missen, Ook zin in de soos gehegen? Kom dan gerust eens langs. Je vindt ons in de
ho€kzaal van de Opslandingslerk (waar ook de 12+ gehouden wordt), ingatrg betred€n, achteÍom,
van 20.00 - 22.00 uur.

Uariaruc Verduin

Hffitr
-JTijdi 19.30 uuÍ

Plaats: Pulchri Studio, ktrg€ Voorhout 15

Liefde is..,cr niet al(id
Doaderdag 13 novembeÍ; medeweÍking dooÍ
mw. Viokhuyzen-Baart de la Faille,
B€n Rensetr eí Frits Wafelbakker.
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Pulchri Studio, t-atrge Voorhout 15

Kostetr: voor studentcn f 7,50 per avond en
voor drie avooden f 20,--
vooÍ niet-studeoteo f 10,- per avond
en voor drie avonden f25,--

"Het EruesgrsE"
Ga je het coDllict aan of oeem j€ lieveÍ de
beneo? Neem je snel bestissi[gen of beo je
bang vooÍ dislukkingen? Hou je zelf eetr spie-
gel voor eo ootdek met b€hulp vall het
Enneagam de kacht van je persoonlijkheid.
Data: de woensdagen 2 ll, 3-12, 1O-12 ei
t7-12
Tijd : 19.30-21.00 uuÍ
Plaats: Culturel€ Commissie Haagse
Hogeschool
Inlichtingetr: tel.3«) 21 16 op di., wo. en do.
hlss€o 12.00 en l3.m u

van Exodus
AÍsctekl vaD e€tr voorzitter
AllerceÍst is daar het vertrek van de oprichter
van Exodus en vanaf die tijd ook voorzitter:
Ds. Jan Eeóeek. Ds. Eerbeek is bercemd tot
Hoofdpredikanl van Justitie en heeft om die
Íedetr het voorzitleÍschap van Exodus-Den
Haag m.i.v. 1 septemberj.l. nerrgelegd. Hij zal
in deze Nieuwsbíef een "afrcheid§"-bij&agc
schrijveL
Hoewel wij hem zeer zullen miss€n, gunneD we
hem vao haíe deze eervolle benoeming.
Ja, wat zeg je bij het vertrek var Jan FJrberk-
Hij is en was de man vaÍ Exodu valaf het
allereeiste begir. Er zullen tijdens de aftcheid+
Írttptie op vddsg 28 noyeEb€r a.s. io de
Otrtrnoetitr8sl(erk, Deo Haag-loosduinen
(noteeÍ u alvast datum en plaats) en tot dat
moment Dog vele woordeo worden gezegd.
Vanaf d€ze plaats willetr wij jou en herc van
hane b€danken voorjutlie gaÍdioze inzet en
be[okkeoheid bij het weÍk van Exodus. Je mo€t
veel gelmf il mensen en huo mogelijkheden
hebbeo om zo lang dit werk te kunnen dÍagen.
Dat hebjij Jaa als geeo atrdei. Daarvoor zeeÍ
veel waarderilg en Íespect.

Verrelkomhg van de Dieuve voorzitter
Vanaf deze plaats roep€n wij de nieuwe
Exodusvoorzitter, Ds. Theo Middelkoop, e€r
hartelijk welkom toe. Je zult wellicht nog vaak
horen: het is niet gemakkelijk om iematrd als
,all ErÍbeek op te volgeD. Nee, dat is het ook
ni€t maar troost je, dat zou tegen ieder afldcr
ook gezegd zijn! Wij h€bben eÍ alle veírcuwetr
in dat het je zal lukken om het werk van Exodus
samen met de andeÍe besturrsleden verder te
dragen. Sterlde daaóij.

Ds. Theo Middelkoop
Op donderdag 4 septemberj.l. heb ik de voor-
zitteNhamer overgenomen vao Ds. Jan Eerbeek.
Een historisch moment in de geschiededs vaD
Exodus, warll JaÍr als de grote animator en
inspfuatoi van Exodus was gezichtsbepaletrd
voor alles en iedeÍeen die met Exodus te maken
had of keeg. Het is hieÍ niet het moment dit

rfiRb De Uterthoek
Open dag itr 'de lryestho€k'

Het buuÍhuis 'de Westhoek' orgariseeÍt op zaterdag I november een open dag voorjong eo oud.
Iedere buuÍtbewoner is welkom om een paar gezellige uunjes bij ons door te brengen. Tevens een
prima gelegenheid om e€ns te zien of horen wat er zoal gedaatr wordt in 'dc Westhoek' en wat voor
aldiviteiter er woÍden georga seerd. De vrijwillige$ willen u hier graag over iíformeÍen.
Dit jaar staat het thema 'smoeleo' cenFàal. We hopen vele versierde gezichtetr te àen; met of zotr-
der masker.

Programma yoor de kiDderetr
Kinderen wagen we met masker te komeD, maar hebben zij dat nict dan mogen ze er zelf een mak€n
in 'de Westhoek'. De kind€rc! ruet masker mogen gÍatis met paaÍd en wagen eeo ritje door de wijk
maken. Klep en C.o zal dit otrderderl verzorgen. VerdeÍ wordt er weer een s?alneÍde speurtocht
gehoueo il 'de Westhoek', komt €Í oeo poppensp€ler en is er iemand aanwezig die schminlt.

Voor de oudcretr
U kunt alles dez€ dag te weten komen oveÍ kleur, kleding kapsel en diect. We hebben o.a. een kap
ster uitgenodigd die u kan v€Ítellen welk Eodel of welke haa*leuÍ bij u past. Tevens zal er eetr
make-ups?ecialistc aatrwezig zijn die u laat zien welke make-up u het best kutrt gebruiken. Ook
wordeo er adviczen gegevetr over gewicht en kleding.
Verder È er een sneltekenaar en wordt er live-muziek gespeeld.
De kinderkookklub verzorgt het kinderkootkaffee. Als u mer wilt €ten graag van te voren eve,
reserveÍe[ Vanaf 18.m uur woÍdl er g€serveerd. Er woÍdt hiervoor een kleine bijdrage gewaagd.
De drg begint om l3.m uur en is om t17.00 uur afgelopen- OE 17.00 uuI zal de zaal wordetr fuge-
richt voor het kinderkookkaffee.

Nigaraguaans kioderbuuraÍeest op 19 noyember
De Stichting Invuling StedetrbaÍd (SIS) oÍgadseeÍt op woemdag 19 november ia samenwerking
met buuthuis de WesthoeL een gÍoot kindeóuurdeest met Nigaaguaanse elementen.
H€t feest zal gehoudeÍr worden voor kinderen in de leeftijd van 4 ím 12 ja -IIetqogÍalmmaz?.J
bestaaD uit veÍschillctrde leuke activiteiten zoals: koekjes bakken, maskeN makeÍL dalls€o, phata
slaan en nog veel meer.
Hel feest zal durcn van 13.00 uur - 17.30 uur. OudeÍs zijtr welkom vanaf 17.00 uur.
A.llemaal komeÍl dus etr samen maken we er e. gezellige middag vao!

Voor verdere informotie: Bwrthtb de Westfuxk
Hendrik van Deeenrerstraat 45

TeL: 345 93 42

Ermelo, september 1997.
Beste IJzer,

,/

Z.W.O.-schrijfactie

Het onderwerp van Z.W.O. is dit keer eetr scbÍijfaclie. Deze zomer ontving€n wij een brief vatr
Rene CamahoÍt, een Filippijnse gastarbeider, die h Saoedi-Anbië gevangen zit.
Ik ben Rene Crmahon (39), getrouwd en vader van vijf kindeÍer. Op 15 augustus 1995 ben ik
onschuldig itr de gevargenis gegooid op beschuldiging van tuaude. lk betreur mijn gevangenschap
ni€t eD beschouw het ook Diel als eeo ooodlot, waDt ik we€t waarom ik hier ben. ft heb een doel en
ik zal 'Hem' dienen, zelfs als dat betekeot dat ik hier oooit meer uit kom. Daarom v€rzoek ik u ook
om mijn vrouw Matthy te schÍijven, om haar geeslelijke steul te geven en om haar geloof en ver-
tÍouwen in de Here Jezus Christus te versterken.
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terugtreden uitvoerig te memoreren. Dat zal op
een later moment gebeuren in een meeÍ feeste-
lijke ambiance.
Maar inmiddels ben ik al wel de "nieuwe" voor-
zitter. Daarom een enkel persoonlijk woord ter
kennismaking.
Sinds 1973 ben ik predikaot in de Gerefor-
meerde Kerken, eersl in Lioessens (Friesland),
later in Bergen N.H. In 1982 deed ik mijn
intrede in het Justitiepastoraat met als stand-
plaas de P.I. "Over-Amstel" (Bijlmerbajes) te
Amsterdam. Var 1992 tot 1996 was ik voor
een deel van mijn tijd ook werkzaam in het
Grenshospitium in Amsterdam, aanvalkelijk
bestemd voor geweigerde asielzoekers, later
voor de huisvesting vaÍ illegale vreemdelin-
gen.
Sinds 1996 ben ik werkzaam in de P.I. "De
Geniepoon" te Àphen a/d fujn, een nieuwe
gevangenis, deels in gebruik als Huis van
Bewaring, deels als bewaring vall illegale
vreemdelingen.
Uit deze opsoÍming mag blijken dat ik niet
weemd ben aan de doelgroep waar Exodus zich
op richt. Sinds de oprichting van Exodus heb ik
de groei en de uitbouw met gote belangstelting
(en bewondering) gevolgd, omdat ik van bin-
nenuit wist hoezeeÍ dit projekt in e€n behoefte
zou kunnen voorzien. Dat ik ooil nog eens in
het Stichtingsbestuur zou bela.Ílden en vervol-
gens voorziner zou worden, heb ik toen niet
kunnen berroeden!

Exodus in Nederland.
Het werk neemt een grote vlucht. Na Exodus-
UtÍecht vorig jaar zullen binned afrenbare tijd
de deuren op€ngaan van Exodushuizen in
Amsterdam en AlkmaaÍ. Vervolgens blijkeÍl er
in Den Bosch initiatieven genomen te zijn om
daaÍ tot een Exodusstichting te komen.
om de Exodusformule goed tot haar recht te
doen komen en de kwaliteit vaÍ het gelevede
werk goed te bewaken, is de StichtiÍtg Exodus
NedeÍland in het leven geroepen.
Deze stichting "leveí' aan de aangesloten
instellingen ondeÍsteuning en begeleiding op tal
van terreinen.
Daarbij zln en blijven de plaasetijke en regic.
nale instellinge[ zelfstandig en autonoom, maar
woÍdt zorggediagen dat de begeleiding van ex-
gedetineerden in alle Exodushuizen op elkaar
zijo afgestemd en dat de hhoud en kwaliteit
zijn gewaaóorgd.

Roel de Bruiin, tot voor kort cdirdinator van
Exodus-Den Haag, is door de Stichting Exodus
Nederlard aangesteld ats dir€cteur. Zijn taak is
de aalgesloten instetlingen de ondersteuning te
bieden die nodig is om het bovenstaande te

berciken.
Door dezÉ aalpak kan het werk van Exodus
verder worden uitgedÍagen.
De functie van coiirdinator Exodus-Den Haag
wordt nu vervuld door mw. ADnette Prolk,
Annefle is al vele jaren binnen onze stichti-og
werkzaam in venchillende funkties.

Vrijivi[igers geYraagd!! !

Wij Íoeped diaconieën, parochies en donateurs
in DeÍr Haag en in de oíliggende plaatsen O.v.
het Wesdand, Vmóurg, Rijswijk, Nootdorp,
Zoetermeer) op hun medewerkiÍg te vealenen
bij de werviÍg van wijwilligers voor het Op€n
Huis.
Het Open Huis is 5 dagen per week geopend
van t6.m tot 21.00 uur. Het vervult vooÍ buuÍt-

Mrs. Mathilde Camahon
Block 19 Lot 58
Camella West Springvilte City
Molino, BacooÍ, Cavite
Filippijnen

Op 4 mei j.l. is een van onze broeden, Ruel Janda, terechtgesteld. Hij was degene die hier met bij-
belstudies is begonnen. Zoals u weet is het voor ons christenen zelfs verboden om hier te bidden.
Maar hoewel hij talloze malen in de isoleercel werd gegooi4 liet hij zich nooit intimideren. Nu ik
m'n enige medestander zo plotseling verloÍeÍr heb, voel ik me alleen gelaten in deze strijd. Nu is het
mijn taak om vooí te zetten wat br. Ruel begonnen is. Ik weet dat Ruel Janda bij onze heer is. Hij is
een van de vele bÍoeders die tot het laatste moment zijn geloof niet heeft herroepen. Wij gaan door
moeilijke tijden, voora.l na broeder Ruels executie. We zijn allemaal erg gespannen, maar dat zal
ons niet weeÍhouden van de taak die ons is opgedragen. Het geeft onsjuist meer kacht. Ik weet nog
goed dat, toetr Ruel nog leefde, ik hem veÍelde dat Mattheus 5 : I I - 12 (Za\iE ÀJÍ E1j, wanneer men u
smaadt en vervolgt erl liegende allertei kwaad van u spreekt om: Mijnentrril. Verblijdt u en verheugl
u, want uw looÍr is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten roor u vervolgd.), mijn
favoriete bijbelveÍs is, en hoe gelukkig en bevoorecht we ons zouden voelen als we in zijn plaats
mochten sterven. Soms kan ik hem benijden omdat hij al onze Heer is. Dan zeg ik tegen mezell
Rene, misschien hebjij de taak nog niet volbracht die 'Hij' voorje heeft.
Ik heb u zoveel te venelleD. Mijn confrontaties, mijn beproevingen, en hoe ik ze allemaal doorstond.
Ik heb hier maar één veÍklaring voor, dat is omdat 'Hij' me nooit heeft verlaten. Ik kan niet besckij-
ven wat een prachtig gevoel dat is. Wat zou ik dat graag aan iedereen die hieÍ bij me is duidelijk
maken. Als zij maaÍ hun harten willen openen voor 'Hem', daÍ zouden wij begrijpeÍr wat ik bedoel.
Het vervelende is dat sommigen denken dat ik gek ben.
Ik moet nu helaas ophouden. want ik heb maar één velletje tot m'n beschikking. We mogetr hier
eigenlijk helemaal geen post versturcn. Dat voorrecht kdjgen alleen degenen die zich tot de islam
bekeren. Vandaar dat deze brief helemaal verkreukeld is. Met behulp van broeders van buiten moet
ik hem de gevaJrgenis uit smokkelen. In ieder geval hoop ik spoedig van u te horen! Mijn wens is
dat u doorgaat met schiijven en bidden voor ons die in de gevangenis zitten. God zegene ons allen.

Rene H. Camahon

Intuss€n hebbetr wij gehoord dat de moetawa (Saoedische godsdienstpolitie) Retre gedreigd heeft
dat, als hij oiet oppast, hij hetz€lfde lot zal ondergaaÍ als Ruel Janda.
Wij stellen alles in het werk om het lot van Rene CamahoÍt wercldkundig te maken.
Zodat er voor hem gebeden wordt!
Zdat er voor hem gepleit wordt!
Zodat hem r€cht verschaft wordt!
EÍ zitten h die gevangenis, in Sectie 4 waar de Filippino's zijn opgesloten, waarschijnlijk meer
christenen onschuldig gevangeD. Van twee weten wij hun naam:
Roger Pascasio. Hij is, omdat hij z'o mond niet kalt houden over zijn geloof, extra gestraft in de
isoleercel.
Gino Moriones. Sinds hij ir de gevangenis tot geloof is gekomen, is hij een actief ch sten-

De bijbel roept otrs op ons te vereeDzelvigen met de gevargenen (Hebr. l3;3). Als Open Doors
steunen wij de Lijdende Kerk met bijbels, boeken, bezoeken en andere vormen van bemoedigiÍtg.
Wilt u ons helpen deze opdracht uit te vo€ren?

Met viendelijke groet ea donk"
Ruud van Eijle

Open Doors Nederland
PS
U kunt schrijveD maÍ de volgetrde adressetr (zoldeÍ de laam vatr Opetr Doors te vemelden, dit
is niet verstandig)

Gino D. Modones
AI Sijin, Malaz
Section 4, fuyadh
Saoedi-Aftbië

Roger Pascasio
Al Sijin, Malaz
Section 4, Riyadh
Saoudi-Arabië

radere inlichtingen:
Sarah ldenburg 3648596

b.g.g. 3621165.

Nadere informatie \À il de cdirdinator vall
Exodus mw. Anrctte Pronk u gÍaag geven

U kunt haar bellen op tel. nummer 070-
3514161.
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(wordt venolqd in het decembemwruner)

Rene H. CamahoÍ
Al Sijin, Malaz
Section 4, Riyadh
Saoedi-Arabiè

bewonen, voor alleenstaaÍden en voot ieder die
behoefte he-eft aan een warme maaltijd en

gezetligheid een belangrijke functie.
van vrijwitligen wordt gevraagd zich lx peÍ
week of lx per 2 weken voor dit weÍk beschik-
baar te stellen.
U bent &ingend nodig.
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Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigt het trcstuur van de Stichting Exodus Den Haag u uit voor de bijeenkomst die
gehouden zal worden ter gelegeoieid van het afscheid van haar voorzitter Ds. Jan
EeÍbeek.
Jan Eerbeek is vele jaren werkzaam gev,reest in het justitiepastoraat en bij de opbouw van
de verschillende Exodusprojecten.
Per I januari a.s. is hij benoemd tot Hoofdpredikant bij de Diefft Justitiële lnrichtingen.
Dit betekent dat hij zijn werkzaamheden in het justitiepasoraat in het Penitentiair Complex
Scheveningen en voor Exodus zal beëindigen.

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op:

vrijdag 28 november van 16.fi) tot 18.30 uur
in de Ontmoetingskerk, Aaltje NoordewieÍstÍrat t99, iXn Uaag

(zie bijgaand kaartje)

Programma: 16.00 - 16.30 uur: ontvangst met koffie/thee
16.30 - 17.00 uur: fficieel gedeelte
17.00 - l8 30 uur: receptie

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.
Indien mogelijk zouden wij, in verband met de voortereidingen, graag van te voren via
onderstaand strookje vernemen sf g ernnszig kunt zijn.

Ds. T.M. Middelkoop, voorzifter
H.J. Donken, directeur

Naam:

zal op de afscheidsbijeenkomÍ vim Ds. Jan Eerbeek q 28-ll:97

O aanweàg zijn met .. perso(o)n(en)

O niet aanwezig zijn.

Graag opsturen aan:
Bureau GKS, Groothertoginnelazn 45,2517 EC Den Haag
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K.v.K. Osn Haag
s1s2777

Den Haag, 6 oktober 1997
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De Ontmoetingskerk is goed te bereiken met het opetrbaaÍ vervoer: lijn 3 en bus 26 (deze
rijdt alleen tot 18.00 uur)

Route per auto:

Komend vanuit buiten Den Hrag volgt u alsmaar de borden Kijkduin/Hoek van Holland.
Bij het bord Monster/Hoek van Holland gaat u linksaf, dan ute straat links en daarna le
straat rechts (Aalde Noordewierstraat). U volgt deze ongeveer 500 meter (bij verkeerszuil
links aanhouden). De kerk vindt u aan de rechterkant.

In de buurt is voldoende parkeerplaas.

Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat 199 (hoek Louis Davidsstraat).



PERSBERICHT

Op vrijdag 28 november 1997 neemt. ds. J.D.Ií. Eerbeek afscheid
al-s voorz j-tEer van de SÈichÈing Exodus Den Haag en a1s
j usE it iepredikant in Schevenj.ngen.
Àl-s voorzit.tser van de Stichting Exodus Den Haag wordt. hij
opgevol-gd door ds. Th.M. Middelkoop, j ustitiepredikant in
Alphen aan den Rij n.
Ook draagt. hij op 24 november heE voorziEEerschap van de
Stichting Exodus Nederland over aan ds. N.P. Wisse,
j usE.itiepredikanE. in Den Haag.

Ds. Eerbeek heefE. 16 jaar geleden hets initsiat.ief genomen t.ot
de oprichting van het. Exoduswerk.
Het. gaat. om opvang en begeleiding van ex-gedetsineerden na hun
detent.ie in een inloophuis en een woon-werkproj ects.
Inmiddels zíjn er Exodusproj ectsen in Den Haag, Utsrecht,
Amsterdam, meE in Eotaa1 ca. 40 plaaE,sen. Daarnaast. zijn er
projeclen in Alkmaar, ' s -Hertogenbosch en Leiden in
voorbereiding.
Deze stichtingen werken samen in de St.icht.ing Exodus
Nederland.

Ds. Eerbeek vert.rekt. bij Exodus varuvege zijn benoeming per 1
j anuari 1998 tot Hoofdpredikant bij de DiensE JustitiëIe
Inricht.ingen. Hij volgt hierin dr. M.B. Blom op.
Dj-t betekent dat hij ook zijn funct.ie als predikant in het
Penit.ent.iair Complex Scheweningen zal neerleggen. Hij is 18jaar jusEj-tiepredikant geweest. in verschillende inrichtingen:
Huis van Bewaring ' s -Hertogenbosch, de gevangenis en het ltuis
van Bewaring te Scheveningen.
Op zaE.erdag 13 deceÍiber is er een afscheidsdienst. voor de
gedeÈineerden in het. penitsent.iair Complex Scheveningen.
In hets Penitent.iair CoIIE)Lex Scheveningen za1 ds. Eerbeek

U;"ï;iTl:*»t, *rn' IÏ"ZL"u, ,-o,..t o4 r-tt,a<zxt/<z-+-t
; É /A*tn/,o-; Ar,"/e* §'tu-.,,.*,^
oi""i.ia"..ceptie : vri.jdag 28 noveÍiber tggl vaír 15.00 t.oE.
18.30 uur in de OntmoeE.ingskerk, Àa1t.je Noordewierst.raat 199,
Den Haag.
15.00 - 15.30 uur: ontvangst meE. koffie/thee
16.30 - 17.00 uur: officieel gedeelte
17.00 - 18.30 uur: receptie.

Nadere j.nlichtingen bij de heer H.,J. Donken, direcEeur van de
StichE.ing Exodus Den Haag. Tel . O7O-345.37.03.
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Jam
In de Bethelkerk (Loosduinen) wordl
al meet dan vijfendertig jaar eind
november een verkoopmiddag ge
houdeÍ, waarvan de opbrengst be
stemd is voor de zending.
Aanvankelijk bestond het assorti'
ment alleen uit handwerken. Sinds
vijftien jaar wordt er ook jam en ge-
lei verkocht. die in de keukens van
de Bethelkerkleden vervaardigd is.
De koper kan kiezen uit jam of gelei
van pruimen, druiven, vlierbessen.
kiwis, sinaasappels, grapefruit en
rabarber. Al vijftien jaar is de prijs
f 3,50 per pot of drie potten voor
een tientje. Dit jaaÍ wordt gepro
beerd voor 30.000 gulden aan iam
te verkopen.

Kersttaferelen

Voor predikant en beeldend kunste-
naar Ruud Bartlema vormen poèzie
en literatuur een belangruke bron
van inspiratie. Gedichten van Hans
Andreus, Huub Oosterhuis en ver'
halen van de roodse denker Martin
Buber ziin eeí regelmalig lerugke'
rend thema. Hrt exposeert zUn $/erk
van 4 december tot en met 14 fe_

bruari in Galerie Ruach hedendaag-
se religieuze kunst, rn de
Papestraat. Vooral joodse thema's
komen aan de orde.
ln december worden daarnaast
kersttaferelen in keramiek tentoon
gesteld, gemaakt door Maria Klomp,
Annemie Konings en Piet Stolker.

Liftboys
wie nog een echt handbediende lift
in werking wil zien, moet snel zijn.
In de Marcuskerk (Moerwijk/
Morgenstond) bevindl zich er een.
maar de kerk wil er zo snel moge_
lr ik vanaf. 'Het is een onding', zo
saelt de beheerswilkràad in het ge-
meenteblad'Markant'. Een architect
is bezrg de mogelijkheden van een
mechanische lift te onderzoeken.
Hoe de financiering ervan rond
moet komen, is nog niet geheel dui'
delilk: 'Desnoods gaan we met aan_
delen de beurs op.'Tol de nieuwe
litt er is, wordt de gemeenleleden
vriendeliik veÍzocht alleen met de
handbedíende lift te gaan als ze
geen trap kunnen lopen.'Mensen
die voor de gezelligheid mel de lift
meegaan maken het werk van de
liftboys nodeloos zwaarder.'

a c..^ r/._-ï
aL<,-.-e*Às /49>

meer inschikkelijkheid. Bovendien
zegt hij dat het feit dat de kerk zo
vol zit juist een reden tot vreugde
en dankbaarheid zou moeten ziin.
'Een volle kerk is een zegen en éen
opdracht.'Ooslerom doel een prak
lische suggestie:'Probeer eens een
stoel vooraan in de kerk.'

Brancadiers
Nieuwe vrijwllllgers zijn nodig voor
hel bedden en rolstoelen-riiden in
het westeinde ziekenhurs, z'odat pa.
tiënten zondags naar d€ kerk kun-
nen. ledere zondagmorgen is in het
ziekenhuis een rooms katholieke
viering en iedere zondagmiddag een
proteslantse. De groep'brancadiers
heeft versterking nodig, zodat iedeÍ
slechts één maal in de vier weken
dienst hoeft te doen. Inlichtingen:
ds. B. Spronk tel.330 25 57 ofAns
Willemse'Boing tel. 367 50 46

Luisterend oor
De LZ.A. (lnterkerkelijke Zorg
Àktivileitenl is een oecumenische
pastorale werkgroep waarvan de le
den in ziekenhuizen. verpleeghui
zen en verzorgingshuizen op be
zoek gaan. ze bieden een luisterend
oor en ondeÍnemen actie als blijkt
dat behoefte is aan een gesprek met
een pastor. Voor drt werk zijn veel
vrijwilligers nodig. Informatie: tel-
517 96 27 of 365 28 67.

D.Srtcct
Met een receptie in de Ontmoetings
kerk neemt ds. J. Eerbeek op 28 no-
vember afscheid als justiliepredi
kant rn Scheveningen en als voorzit
ter van Stichting Exodus. Zestien
jaar geleden heeft hij de stichling
opgericht. Exodus vangt ex gedeti_
neerden op en begeleidt ze in een
woon'werkproject. Op l3 december
vindt een afscheidsdienst plaats
voor gedetineerden. De opvolSer
van EeÍbeek is de heer N.P wisse.

Zevenenveertig
truitjes
ln Daka, Bangladesh, namen vijf
iaar geleden Pastor Philip en zijn
vrouw zeven weeskinderen op in
hun gezrn. Nu zijn het er zevenen_
veertig. Celukkig nlet meer allemaal
in het gezrn. dankzij de steun van
velen (ZwO-commissies, HvD,
NCVB. enz.) staat er nu een heuse
school van zes verdiepingen, waaÍ
de kinderen intern wonen.
O.a. de gefedereerde Thomasge_
meente heeft de pastor en zijn
weeskinderen geadopleerd. ln de
laatste w€ek van oklober werd een
oproep geplaatst in hun clusterblad
konden de dames niet van restjes
wol wat soencers breien voor de
krndereni Elk model welkom.
Leeftrjd 5-l3laar. Per I november
waren de eerste drte lruities al bin
nen en het project schijnt'bere'
goed te lopen. Alle spencers moe'
ren voor 8 december af.
wilt u ook mee breien (misschien
worden het dan wel 94 truitjes,
voor elk kind 2). dan kunt u bellen:
J. van Irerson, tel.325 06 72.

Framboos
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kcrkeliik verlccer

Gereformeerde IGrken

Benoemd
te 

-Grijpskerk (part_time), als ker-l(eliik werker: mw. T. Silkema_
§trenstra, kerkelrk werker te Wol-
derdorp (SoW), die deze benoe_
mrng heeft aalgenomen.

Beroepen
te Ày'aesduis: E. H. van der Weide
Íe NUverdal.

Aangenomen
naar Haulerwi.ik: C. A D. van der
Meulen te Ruinerwold-Koekange.

Beroepbaar
mw. M. I. fudder, Tidorestraat 70
1095 HM Amsrerdam, tel. ozo-_
4637778.

Nedcrlandse Hervormde

Beroepen
teJr,Íiddelburg (SoW): C. Bakker
te Neede, die dit beroep heeft aan-
genomen:
te Nieuw€roord - Noordscheschut:
G. van den Berg, kandidaat te lls_
selrnuldeni
te Maassluis: J. D. de BoeÍ te Vliss-
lngen;
te, Enschede: I. D. Zuurmond te
Gtanerbrug;
te Kamerik: M. Messemaker, kan-
Oldaat te Katwijk aan Zee:
te_ Maartensdijk: M. van Kooten teMontlooí

Aaagenomeo
het beroep door de generale smo_
oe ar" zendingspredikant deiNe_
oeflands€ Heryormde lGrlc ten
?eDo€ve van de arbeid in oo-dracht r,an de Gereformeei.
z€rdugsbond, röoÍ de arbeid ten
oenoeve van een docenbchao aa.,

l'#tr,ï",ïlifff#fl
aaat te o€gstgeesq
naar b-Gravenzande, als predi_
r(ant voor bijzonderc wcrkzaam-
neden (g€esteliik vermrger tenotnste van de Herrormd Sti.t _
nng voor woon-, zorg_ en ver_
pree.gvoorzieningen in het West-
Ind): w. Quak voorheen prcdi-
l<ant m de Chdsteliik€ Gèttfor-
meerde.Kerken, wonende te Dennaa& cte zondag int€de doet.

Bedankt
voor Dedemsvaaí: W M. deDrutn te l)aarlerve€ni
voor Harmelen: C. H, Bax te Ede:voor 't Harde: I. de )ong te Nij-

IDtredc
te 

_Burgwerd c.a. en Lollum
c.a.(sow): L, H. Westra, kandi_
oaat te Groningen.

Overleden

- Opde leeftijd van 86 iaar is over_
leden 

-ds. 
A. van der Kooii, her_vormd emeritus_predikant te

woerden. Ds. Van der Kooii dien-
de aótereenvolgens de gemeente
te .Nteuwpoort, Nieuwe Tonee.
zur.lróem en Nieuwewaal. 'en
Noorden. [n 1976 ging hii met
ementaat.

NVOC-
voorzitter

Afscheid
van Drachten: M. S. Voet, wecens
veírek naar Meppel, als geestl[ik
Ierzorger van de verpleegh uizcn
xeggersoord en Schiohorst:

IT Sp,it en Godl.inz:: R R_
Maathuis, wegens vertrek naar
wr.;n;ewoude.

- k- Bas Dane (57) is door de le_
oenvergadering van de NVOC de
Nrderlands€ steunvereniging van
r,l.,-{-J, de o€cumenische ontwil_
kelugs€dtp€ratie, gekozen als
vootzt tter, De I\IVOC pres€nteert
net Ie€nmodel van de EDCS in N"-
derland als een effectieve vorln van
ontwikkelingssamenwerkino-
waarbij de leningnemen dï kans
l(nrgen zich van amoede te bew'ii_
oen en de kapiuaftaerschafers híg:q v.Eilig wetea. Dane heeft een
aduesbureau voor manasement ]

en rnnovatie- - i

KEK-voorzitter

._ 
D-e Grieks-onbodo(e metÍoDo_

tret ,eremie Caligiorgis (62) is ee_
Kozen tot voorzitt€r van de Konïe-
fnrl. "a" Europer lGrken(.!tK). Hii rolgr de anrti:ansc
dek€n Iohn emold uit Ércelari
9p. -,gremie, metropotd van
tranl«.ijk, Spanje en FortuSal, h,as
ar vrce-voorzittcr. In die 

-funoie
werd de lurherse prcdikante Rutrohrardt uit Kiel gekoz€n.

. In het zevenkoppae daceliiks
oestuur van de KIK werd ooi pío_

:f .Robbe_E-vaD Berkel gekozen.
.aJ 

-N 
werls_aam bij de Generale

rrdona.le Raad van de Neder-
lalldse Hervormde IGrk Verder is
ze \oorzitter van de kerkeliike
wer*grogr De arme kant 

"a" 
É._

deÍland./EvA en van de Er.rooere
o§cumenisdrc commissie rrc,or

5n< en samenleving (EECCS).

iïffi.lï^#f"deI.,Kmet

Exodus
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Aen

Van

OooÍkiesnumme(s)

Datum

Ondeawèíp

Memo

Th.M.Middelkoop
Telefoon (0Í72) 46 1320
27 november '1997

aÍscheid Jan Eerbeek

Beste Jan en lrene, geachte aanwezagen,

Als voozifter van het Bestuur van Exodus Den Haag mag ik ook wat zeggen en dat
doe ik met nauwelijks injehouden vreugde. Niet omdat Jan vertÍeK, maar omdat de
kerk zo lbl zit. Wat met God in Nederland maar niet lukken wil, is Jan wel gelukt: een
volle bak! En dat is hem van harte gegund.
Toen Jan eeÍder ditjaar mi.i vroeg of ik het voozitterschap van Exodus Oen Haag van
hem wilde overnemen, ging er analoog aan het profelenwoord, maar het kan ook
onze voormalige Koningin zijn geweest, iets door mij heen van: wie ben ik dat ik dit
doen mag.... Als in een fits zag ik de enorme gestalte van Jan voor mij opruzen, naast
wie zelfs ik mij klein en nietig voel. lk kan zeker in zín schaduw staan, maar kan ik er
ooit uit lveg komen? Maar meer dan zUn gestalte is hel de niet te schatten betekenis
die Jan heeft gehad voor alles waaÍ Exodus voor slaat. Zeg Exodus, zeg Jan
Eerbeek, in afiÍvijking van wat de meeste Bi.ibelcommentaren zeggen over het Boek
dat naar onze Stichting is genoemd. Maar een enkele ketterii is in dit geval wel
geoorlooÍd. Want met Jan als de grote initiator en inspirator is het allemaal begonnen.
Aanvankelijk in een achterafl(eldertje in de MoeMijk, vervolgens de deftjge
Frankenslag . ln rap lempo volgden Utrecht, Amsterdam en Alkmaar. En sinds j.l.
maandag mogen we ons verheugen in een dienstverlenende landeliike Stichting. En
er staat nog meer te gebeuren. Ook kunnen we contateren dat wat zo klein begonnen
is, nu de aandachl en stilaan beuDndering \ÍyekÍ van velen die met onze doelgroep te
maken hebben. Van een klein gedoetje is Exodus onder Jans vooÍtvarende leiding
uitgegÍoeid tot een professionele organisatie met heuse besturen. direkteuren.
coordinatoren, begeleiders en een bonte schare van vrijwilligers. Kortom, het
troetelkindje van Jan is een volwassen instelling geworden, in staat om zelfstandig en
r,t/elbewust zijn eigen weg te gaan. Het is dan ook welhaast symbolisch dat vanaf
vandaag vader en kind elk gescheiden tvegen gaan. Dat is goed, zo hoort dat b, de
volwassenwording, maaÍ zonder emolies zal dat niet gaan. Jan, ook al !,t./ord je
binnenkort de baas van alle gevangenisdominees - een zeer gewichtige baan _ toch
zal het je moeite kosten je boreling los te laten. Maar wees gerust, je hebt de zaak
netjes en op orde achtergelaten, ook al omdat je je altud weer wist te omringen met
mensen die minslens zo voortvarend en deskundig zÍn als jijzelf. Ook dat is jouw
veÍdienste, maar zeker ook van hen die nu voortgaan op de ingeslagen rrveg.
Ook naarbuiten toe heb ie Exodus een gezicht gegeven. Kerken,
t verkgeversoÍganisaties, r,voningbou!rcoÍporaties, Íeclasseringsinstellingen en politici,
niemand was veilig voorjou. Sterker nog , je wist ze te inspireren tot aandacht en
dienstbetoon, soms ook door ze vriendeluk en diplomatiek naar je hand te zetten.
Maar bÍ alle groei en professionalisering is een ding gelijk gebleven: de zo bi.izondere
identiteit van Exodus, dat staat vooÍ uittocht, bevrijding, maar \./el door de $/oestÍn
heen. Dat heb ie zelf als eerste getveten, z\,t/oegend en zlvetend soms, een enkele
maal wanhopend. Maaí eens te meer ben je ook daarin een voorganger geweest voor
al diegenen die door de woestijn heen moeten van hun eigen bestaan. Ongemerkt
hebben ze in iou iets ervaren van de God die niet laat varen het weÍk van zijn handen,



27 november 1997

dwars door de !,t/oestijn heen, z$oegend van oase naaÍ oase, maar onder het
voorteken van de bevriiding naar Gods belofte.
lk weet dat zeer velen jou voor dit voorgangerschap intens dankbaar zijn en zullen
blijven. Uit naam van hen en hel bestuur en alle medewerkers wil ik jou en lrene die
dank veíwoorden, in de wetenschap dat dat voor jullie het mooistè cadeau is dat je
vandaag maaÍ krijgen kunt.
Hèt ga jullie goed op de nieuwe weg die voor je ligt. En wees ervan overtuigd, in je
nieur,ve funktie kom je weer genoeg $oestínen tegen waarin je je kunt uiUeven.
lk dank u.

2
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Toespraat bij afscheid Jan Fróeet.

Het is nu bijna 8 jaar geleden.
Het was na afloop van het
derde Kerstcafé,
Jan en ik waren samen
de vloer aan het vegen
in het open huis

en Jan woeg mij opeens:
Heb je er weleens aan gedacht
om voor Exodus te gaaa werken?

Uiteraard, veel minder direct,
je had eerst een behoorliike
inleiding vooraf,
voordat je deze vraag stelde.
Iedereen die jou kent
en met je gewerkt heeft
weet, hoe diplomatiek en
omzichtig je daarin kunt ziin,
Daarin verschillen jij en ik
nogal van elkaar.

Mijn reactie was niet erg
omzichtig en diplomatiek, ik zei:
'Nooit van m'n leven'-

Het is niet de eerste keer
dat mijn primaire reacties enige tijd later
achterhaald worden.

Het bleef enige tijd stil
na dat Kerstcafé.
Pas weken later kwam je erop terug.

En zo is het gekomen.

Toen bekend werd dat jij wegging
zer Je:
"en ik wil van jou een toespraak.
Nou, die hijg je.

I



Ik heb er de achterliggende weken,

voortdurend over nagedacht
yitqard tussen de bedrijven door,
(tenslotte moet tijd effectief benutten worden, nietwaar)

De steeds terugkerende vraag was:
Waar zal ik het over hebben-?

Jan en lrene,
hier ben ik op uit gekomen:
ik ga terug in de geschiedenis,
voorzover ik dat kan.
Want het allereerste begin ken ik niet.

Maar ik kan wel teruekijken op
die momenten waarval ik denk:
Mede hierdoor is Exodus groot geworden!!

Door jouw en jullie inzet;
jullie buitengewone
betrokkenheid die iedereen enthousiast maakte
en hield!!

Het is niet vurzelf gegaan.
Toen ik nog niets met Exodus te maken had,
kwam- mij het eerste jaarverslag onder ogen
met als titel
' Al is het er maar voor één'l!

Zo gng het de eerste tijd.

Het ging niet om tientallen,
zoals nu met Exodushuizen in
Den Haag, Amsterdam, Utrecht,
samen zo'n veertig bewoners.

Nee, het ging in het begin
slechts om een handjevol mensen
waarvan er ook nog veel terugvielen.

Een enkeling, daar is het mee begonnen.

Des te meer was er moed -
heel veel moed en geloof in mensen voor nodig
om door te gaan.

!



Jan, ik ken nauwelijks iemand die
deze kwaliteiten zoveel heeft
als jij!
Geloof in mensen en
moed om vanuit dat geloof
het werk door te zetren.

Ik herinner me een detail_
voor mij gaf het goed weer
hoeveel je er voor over had
om het Exoduswerk onder de aandacht te brengen.

Je hebt in de l6jaar
dat je bij Exodus betrokken bent, vele
tientallen lezingen gehouden
in de stad, de provincie en ook verder het land in.

Zo g1tg je op een keer naar Berkeawoude

9-n 
je had geen idee wail dat lag.

Weer thuisgekomen
belde je me op;
het was weer eens ver na elf uur
maar dat was geen uitzondering.

Je wilde even vertellen
hoe het gegaan was.

Je was voor dezÈ leÀng
voor een gehoor van 30 leden van het NCVB,
m@Í dat{llT uur onderweg geweest
en Je kwam thuis met
f 50,- voor Exodus.

Het waren en zijn
ook deze 'kleinqies'
die Exodus hebben gemaakt tot lvat het nu is!
Deze investering in tijd
deed jij met volle overtuiging,
omdat jij wist etr weet
hoe noodzakelijk het is om
zoveel mogelijk mensen bij het Exoduswerk te betrekken.

Hierdoor werd het werk gedragen

:i:,11i19:1*e.bijdragen vande diaconieën in Den Haag,
oe Hervormde diaconie voorop,
de parochies en kerken in de provincie
en enige vaste subsidie van dé gemeente Den Haag.

t



Kerken en overheid
raakten mede door jouw bevlogenheid
overtuigd van het nut van het werk,
en zij steunen en waarderen het nog steeds.

Jan, ik herinner me hoe
je moeder samen met haar wiendinnen
kerstkaarGn maakte voor Exodus
die jij dan verkocht tijdens deze lezingen.

Ik herinner me
de bazars die f 1.500,- opbrachten
en voor dat geld leek Exodus de weken daarvoor
wel een uitdragerij;
Het leek wel of heel de stad kwam
brengen wat-ie kwijt wou!

Dat komt ook doordat het voor jou
moeilijk was (en is) om nee te zeggen.
Ook dit is bij velen onder ons wel-Ékend denk ikll

In onze panden hadden we
gangen en kamers vol met spullen en boeken.
Op een bepaald momert hebben we besloten
om grote schoonmaak te houden
en er zijn
karrevrachtel weggebracht.

Dat zijn de kleine dingen
urt onze geschiedenis samen, Jan.
Ik herinner me ook iets groters:
de voorgesprekken die we hadden
waarin jij kwam tot je befaamde motie
Maatschappelijk Herstel.

Daarin werd de lijn geleerd in
Exodus doorgetrokken:
wonen, werken, relaties, zingeving

Deze vier thema's van het begeleidingsprogramma
kregen voor een belangrijk deel
ook een plaats in de inzet
voor s@iarl kwetsbaren in de stad.

,



Jan, zo kan ik nog uren doorgaan
want al schrijvende
stromen de herinneringen binnen.

Wij weten van de spanning of
het wel door kon gaan met Exodus.
Want er waren ook teleurstellingen;
terugval van bewoners,
agressie,
gebruik van alcohol en drugs.

Op een zondagochtend
hebben we, samen met Roel,
scherven opgeveegd
toen er tal vatr ramen waren vernield
door iemand die buitengewoon agressief geworden was.

Redden we het financieel
was een zorg die ik wel met je kon delen,
tenminste tegenover mijn zorg stond
jouw eeuwige optimisme :
'NatuurlUk redden we het dit jaar weer,!

En als het dan weer was gelukt
met veel inspanning
en soms slapeloze nachten van mij,
dan .iep j,j opgeruimd:
'Ik heb hetje toch gezegd'!

Soms is dat optimisme irritant,
nou dat zei ik je dan ook.

Inmiddels is het financieel rustiger geworden,
mede door de samenwerking met
het Ministerie van Justitie,
Hoewel het ook nu nog hard werken is
om ieder jaar rond te komen.

MaaÍ dat zijn jouw zorgen niet meeÍ!

Jan, jij en ik weten
hoe hoog het soms kon oplo,pen tussen om.
Velen die hier nu zijn
kennen jou als zeer beminnelijk
en ik ben de laaste
die dat zal ontkennen.

í



M:urhoeveel mensen kennen jou ook
als iemand met wie je hooglopende ruzie kunt hebben
en enoÍme verschillen van mening?
dat vraag ik me af.

Wij hadden alles, in elk geval.

Jarenlang zijn we elkaar zeer nabij gew@st,
en zeer betrokken op het Exoduswerk en op elkaars leven.

Onze omgeving weet dat maar al te goed:
we hebben innig samengewerkt,
meestal in goede harmonie
etI soms met donderend geraas!
Ik we€t zeker dat ze veek hebben gedacht:
'Nou is het over en uit tussen die fwee'!

Maar we wisten,
dat we er weer uit zouden komen
al twijfeldm we er zelf ook
wel eens een paar uur aan.

Daarvoor waren en zijn onze contacten te belangrijk geworden.

Jan Eerbeek,
Exodus moet zonder jou verder
en jij zonder Exodus.
Ik heb de achterliggende maanden gezien
hoeveel moeite je hebt om het werk
los te laten.
Dat is vanzelfsprekend na zoveel intensieve jaren.

Ook voor ons is het nog onvoorstelbaar.

Jan, jij hebt de eervolle benoeming
tot hoofdpredikant aanvaard.

Al vroeg in dit jaar
hebben wij met elkaar gesproken
over de konsekwenties van deze ketze-
Het is goed dat je deze keus gemaakÍ hebt

/

Want Exodus kan nu ook zonder jou!



Je laat een goed draaiend bedrijf achter
en je gaat weg op een moment dat je kunt zeggen:
Dit was meer dan de moeite waard

tnÉ^- t"à@ehter uu 'eten.

We zullen jou en Irene in dit werk missen.
We zullea elkaar nog vtek Tistl
en herinneringen aan de Exodustijd ophalen.

Jan Eerbeet en Irene Swankhuijsen:
Namens allen die bij Exodus bètrokken zi.|n,
maar vooral nu ook namens mij:

Bedankt voor alles - het ga jullie zeer goed!!!

Nu mag ik
samen 

_met 
je opvolger Ds. Theo Middelkoop

het cadeau overhandigen
dat Exodusje meegeeft bij dit afscheid.

V
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Beste Jan,

Straks op jou afscheidsreceptie is er vast te weinig tijd om wat tegen je te zegge\ daarom doe
ik deze briefbij je kado.
We hebben gezocht naar een mooi klokje wat je op je nieuwe bureau kunt zetten. Als symbool
van de tijd.

- Omdat dat nu toch echt de tijd is aangebroken datje weg gaat

- Omdat dat ondanks dat ik dat heel jammer vindt en het graag anders had gezien de tijd
gewoon doorgaat.

- Ook als symbool dat de tijd voor Exodus gewoon doorgaat. Het zal andeÍs zijn maar het
gaat wel door.

- De tijd die het heeft gekost om Exodus te brengen tot wat het nu is, een mooi volgroeid
project waar jij zoveel van jezelf aan gegeven hebt.

- Dat wij alles zullen proberen om Exodus in de komende tijd verder te brengen.
- Dat ik hoop dat er altijd "tljd" zal blijven om elkaar te zien en te spreken over Exodus en

andere dingen
- Omdat ik jullie van harte gun dat jullie nu ook meer tijd voor elkaar krijgen, Irene en jij.

Je zei het van de week al dat het allemaal een poos geleden is dat we hier vaak op vrij-
dagmiddag zaten te praten over hoe het verder moest met Exodus. Al pratend is de werkplaats
ontstaan, zijn er meer vrijwilligers gekomen. hebben we het Open Huis uitgebreid naar vijf
avonden. Kwam jij met het idee van de gele kaarten en hebben we het ingevoerd, hebben we
Nagy ingevoerd. Er is veel ontstaan Jan door jou inzet en vooral doorzetten.

Van het begin af aan dat ik je heb meegemaakt was je altijd zeer stimulerend. Altijd open voor
nieuwe ontwikkelingen. Totaal niet vasthouden aan een concept maar altijd bereid om te
veranderen en aan te passen.

Maar vooral Jan waar ik je het meest in waardeer is het feit datje probeert om overal en altijd
integer te zijn. Hoe zakelijk je je soms ook moest opstellen, je blijft "de mens" zien met wie je
te maken hebt. Je geeft waardering, je voelt mee als iemand het moeilijk heeft en je viert mee

als iemand iets te vieren heeft. Voor mij een voorbeeld van leiding geven ( en management).

Hartelijk dank voor het vertrouwen wat je mij gegeven hebt in de afgelopen jaren. Het was
zeer stimulerend om door te gaan. Ik zei nog tegen Okke laatst. Ik geloofwel dat ik dat het
meest zal missen. Als ik het even niet meer zag zitten of de druk te hoog werd dan kwam Jan
er aan en stortle een bak waardering over me heen zodat ik weer verder kan. Waardering en
geven en vertrouwen dat is jij kan uiten als geen ander.

Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan. De tijd is nu gekomen dat je in de uitvoering van je
werk niet meer met gedetineerden te maken hebt. De groep waar jij je in je leven tot nu toe
zeeÍ vooÍ hebt in gezet. Een groep ook die jij zeer goed aanvoelt en waar je erg goed mee om
kunt gaan, warm, betrokken en deskundig. Jij mag nu de Justitiepastors gaan 'aansturen', zoals
dat zo mooi heet. Daarmee gaat er in het uitvoerend werk natuurlijk iets verloren, maar tegelijk



kan je nu al die goede eigenschappen van je nog overgedragen op anderen.
Ik wensje toe dat je Exodus los kunt laten en dat je ' bevrijd' aan je nieuwe functie kunt
beginnen. Tegelijk hoop ik dat je je op de duur een nieuwe rol naar Exodus kunt aanmeten,

die van belangstellende en vooral van de man die Exodus heeft groot gemaalÍ en het nazorg

werk aan ex-gedetineerden in Nederland.

Roel



Lieci ier ere van ian Eerbeek

Op cje r,vils van: "Kom ga rnee, geef ieder een hanci".

Kom ga rnee, geeï Eerbeek een hand:
samen bouwen aan een nieuw ianci.
jan geeÍt in cie cei nieulv uitzicht,
onisteekt in duister hoopvoi iicht.

Kom doe mee, was vígeger ian's ciroom,
kijk ciaar groeit cie Exocjus-boom,
er hangen rijpe vruchten aan:
Ínensen ciie voor elkaar bestaan.

Open iiuis en B K B,
rrazorgciienst en kerstcaÍé,
in sraci, provincie of 't hele iancj,
jan schiep een irechte Exociusbanci,

irerre steunt Jan vanai 't begin,
De iieÍcie ontbioeit zeeÍ naar hun zin,
za ziln ze nr: ai iang geirouwd,
cioor beicien is veei opgebouwci.

jan, jij trok ons aiien mee,
voor het Exocius-iciee,
er is nu zeiÍs een iand'iijk verbancj,
ook ciaarin zagen wij iouw hanci.

Lieve ian, het ga jou goeci,

iouul vruchten smaken ons heei goeci,
wij bouwen vercier aan jouw werk,
jouw' inzet maakte Exocius sterki



c:afschex.2

Afscheid nemen van heE gevangeni skerkewerk l-n Schevenin en en

afscheid nemen van e*oíus doet mij veel .

En zeker nu ik u a1lemaa1 hier zie.

Exodus heeft een belangrijke plaats gehad in hets leven van

Irene en mij. wij hebben het werk samen gedaan .

,wat mij motiveerde voor Exodus is heE levensverhaal wan veel
t/

gedetsineerden. En vooral: "hoe mensen vast kunnen zit.ten in
hun eigen levensgeschiedenis " . ///
Persoonlijke begeleiding is voor mij altijd verbonden geweest.

met werken aan de p_glLie van ex-gedet.ineerden in de

samenleving.

De verleiding is groot om deze laatsste keer veel over Exodus

E.e zeggen. Ik za1 daÈ nieE doen.

Twee dingen wil- ik nog graag kort noemen:

"de aandacht voor heÈ persoonlij kel en(,he inzet op
te-

nsc p

Al-Lereerst "het persoonlijke" .

veel gedeE.ineerden en ex-gedeE.ineerden missen door d9 gang wan

hun leven vert.rourden ín zích/elf en vertsrouwen in andére
oU wc- |

mensen. Gàt van het. j ustitiepastsoraats en e nazorg van

Exodus is het ve rmJgen een persoonl-íj ke
/
relatie op te bourrren.-:

Een relatsie van verÈro/uwen/

Deze vertrouwensrelaÈie is wezenlijk voor herstel . voor de

verwerking van heÈ verleden en voor de groei van motivatie om

opnieuw te beginnen.

Heel vaak begint een veranderingsproces ermee

daÈ hij er mag zijn.

Idat iemand voéIt

i
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DaE. brengt. mij op heE Erdeede punt: "de gemeenschaprr .

MaaE.schappeli j k gezien bevinden veel gedetineerden zich, ook

al- s ze vrl-'l zt jn, in u. J*Jrn niemandsr.rrd./ v"l.r, voeLen

zich afgeschreven en ze zijn ervan overEuigd dat ze niet mee

te11en.

JusÈitsiepasÈoraat brengÈ de mogelijkheid van het beleven van
li,/

gemeenschap binnen de rmrren. DaE je ergbns bijhoort..

beErekken van de kerkgemeenschap van buite4 en breder ook: de

samenleving, bij heE. leven wan de gedeEineerden en bij de

ervaren. Atlereersts omdats. het mogelijk is gebfeken om met

elkaar iets aan heE bgsEaande Ee veranderen. Om ietss van de

blokkades i'n de levensgeschiedenis weq Èe ne*e" ' E^ o--" rcA
& c.ane*, &. un-r.1 A tË"r*.z.a-- . //2u,'kc q *-, ma. UaV-r't
Samen werken aaí EoekomsE.perspecEief . En heE gevechE aangaan

zo aan ex- Èin rden .

Zelf heb ik die lange Exodusperiode a1s bijzonde! inspi rerend

om uit de vicieuze cirkel weg te breken.

Het v/as een bij zondere ervaring dat mensen.-de één door zijn
inzeE a1s beÍroner, en de ander door zijn inzet in het. sc en

van voorwaarden- wederkeris bij kunnen dragen tot het scheppen
,

Wij zijn niets machteloos

En

het

altijd i nspr- rerend waren de mensen ze1f. De bezoekers van

In heE Open

Hui s

eetcafé en de bewoners van de Exodushuizen.

is hets Exoduswerk begonnen. En onze bezoekers
//,/

v*€ gewaardeerde gasten geworden .Èot

zijn daar

want heÈ j ustitiepastoraat is werbonden mets

samenlewingsverbanden buitsen de gevangenis ,

Belangrijk in mijn werk heb ik dan ook alEijd gevonden he!

van een nieuwe l-evensrreg.

+-
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En onze bewoners. ,Ju11ie ínzet. om een nieuw besÈaan op Ee

bouwen, vind ik bewonderenswaardig.

Het p alrtrna doorlopen is zeker niet de gemakkel ij kste weg.

Nogal eens moet je door tseleursEell ingen heen. Hets vraagt een

stserke wil en veel doorzettingsvermogen.

waE. ik al-s heel- stimulerend bij Exodus heb ervaren is de groEe

inzet van zeer vel-en. De mensen van heE eerstse uur die wilden

geloven in iet.s wats er nog nieE was. De medewerkers en de

en partsiculieren die hetvrijwilligers

werk steunen.

en de wele organisaÈiesv A* ,/*rt '""'u'

In mijn werk heb ik mij altijd bijzonder gestseund gevoeld door

de kerken. En ik heb hets bijzonder gewaardeerd dat zij aan de

basis hebben gestsaan en het experimenÈ zijn aangegaan om heel

gericht. nazorgprogra[trnat s voor ex-gedetineerden op te zeÈEen.

En hets is goed om te zien daÈ hets werk nu is gegroeid en daE

hets een breed draagvlak heeft. Kerken, j ustitiepaseorac,

reclasseringsinstellingen, inrichtingen wan justitie, de

gemeentsen Den Haag, Ut.rechÈ en Amsterdam,

werkgeversorganisaties, welzijnsinstsellingen, 
,

woningcorporatsies, maaE,schappel ij ke organisaties * /o-44,t^ 24'l
L'

particulieren.

voor wat. vanmiddag S=gd
danken.

en gedaan is wi1 ik harEelijk.--
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Graag wiI j.k iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt.

In het bij zonder bedanke E besEuur en de

directeur van Exodus Den Haag voor deze prachE.ige middag waar

zoveel- bekenden zijn uitgenodigd. Bedankts voor de samenwerking

en bedankt. voor de vriendschap.
I !..r

Theo Middelkoop I wens ik veel succes a1s voorzitstser van Exodus

Den Haag en Okke Wisse als voorzitsÈer van Exodus Nederland.

De besturen van de SE.ichE.ingen Bxodus Den Haag

Àmsterdam, Alkmaar en ' s-Hert.ogenbosch, en van..-
t

Bxodus Nederland wens ik veel succes.

En dan u a11emaal hier in de kerk. Heel hartelijk bedankE daE

u gekomen bent..

TenslotE.e. Wij wi]Ien wij graag in Exodus iets achterlaÈen.

En daarom willen wij Theo Middelkoop en Huub Donken naar voren

vragen.

Nets gaats om ietss tsastsbaars. Iets om mensen in heÈ Exodushuis

bijeen Èe roepen.

Maar ook iets dat hets geruchts

zich heen kan verspreiden.

van Exodus luid en duidelijk om

, UE.rechE,

de StsichEinq

LC^ v\^ c 4* -1> W ï

T iL
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Er lvas eens een stevige dorninee,
hij was nog niet helemaal k1aar.
Die broedde toen aI op een groots j-dee,
hij bracht Exodus voor e]kaar.

Lanq zal Jan Leven !

Die dominee is onze Jan,
die dominee, die kan er wat van,
die dominee die ging ons voor,
en wij volgden zijn spoor.

Wij trekken nu door heel Nederl-and,
en Jan neent ons dan bij de hand.
Hij is nu land'1ijk dorninee,
en dat vinden wij OKEE.

Die dorninee is onze Jan,
die dominee, die kan er wat van,
die doruinee die ging ons voor,
en wij volgden zijn spoor.

Lang zal Jan Ieven !
Hiep-hiep-hiep-hoera !



ln een gedicht van Hans Bouma in zijn boekje "Alle leed geleden"
troÍ ik een gedicht, dat ik op jou Jan zeer van toepassing vind.
Zo heb ik jou vanaf het begin van onze vriendschap en Exodustijd
leren kennen en waarderen. Zo heb .iij met lrene samen, mi.i als goede
vriend in deze laatste voor mij moeilijke periode, ondersteund en
kracht gegeven om te leven.

Je bent er mens voor.

Sterk zijn in liefde,
vaardig in recht,
bedreven in vrede.

Wetten, waarden
die moeten triomferen,
wereldwijd.

Lijden voorkomen,
lijden verzachten,
bestrijden, opheffen.

Kiezen, consequent kiezen
vóór het leven,
tegen de dood.

Het gewoonste.
Je bent er mens voor.

Partner van God.
Volgeling van Jezus.

Hans van Dam,4 sept. 1997.

Voor Jan Eerbeek. miin goede vriend.
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Dr:. fuie Yan deÍ Hek is Peí 1 februa'

Íi benoeínd tot vootzitteÍ van het

colleoe van bstuur van de Univeni'

teit I-w€nte. Hii volgt B Veltnran op'

nan deí Hek is sinds 1994 t'/oorzrtteÍ

van de HBGraad, de belangenveÍenl-

oino van de lrogescholen Hii was

foàer onder meer rweeoe xaneaio

voor de MA.

tx. J.D.W' EerH heeft aÍscheid

oenomen als v@zitter van de Stich-

íno Exodus Do Haag en als iuíitie
oÉikant in Scho,eílingen Eeóeek

rreÍtrekt van veqe ziin b€no€íning peÍ

I ianuaíi tot hooídpredikatfi bii de

Oiírst lustitiete imcltingen'

Zestien iaar geleden nam Eeöeek het

initiatiel tot het Exoduswerk, waaÍbu

het gaat om de opvang en begelei-

ding van ex{Édetin€erden'

PERSONALIA

i
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Kindeíeest
in het Atrium

fohn de fong
en Mark Wotte
naar Utrecht

ï
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Bijzondere kerct
voor
dominee Eerbeek

IStad

DEN HAAG - Voor kinderen van
,( tot en met l2 jaar wlens ouders
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Een bii zonder kerstfees

DEN HAAG - De komende
kerstdagen worden voor ds.
J,D.W. Eerbeek en zijn vrouw
Irene heel bijzonder. Met een
ontmoetingsbiieenkomst voor
gedetineerden neemt Jan Eer-
beek volgende week vriidag
afscheid van de Scheveningse
gevangenis. De plek waar hii
zestien jaar geleden als justi-
tiepredikant aan de slag ging.

.o MaRÍEN rocHEHsEN

Na dczc bijecnkomst zal het echt-
paar ongetwijfeld nog even bin-
nenstappen bij het kerstcafé van
Exodus. Als belangstcllenden,
want dc oÍficiële taken zijn reeds
neergclcgd. Per I januari wordt
ds. Eerbeek hoofdprcdikant b1
de Dient Justitële lnrichtingen.
Zeg maar opper-gcvangenis-do-
minec. Ecn benoeming dic Eer-
beek ook zijn raads-lidmaatschap
kost.
Vanuit dc Schcvcningsc gcvangc-
nis begon dominee Eerbeek met
Exodus: Oprang cn bcgclcitling
van cr-gctlctinccrdcn mct cen in-
loophuis cn cen woon-wcrkpro-
ject. Aan dc Frankcnslag zijn in-
middcls dric pandcn bcschikbaar
om tc woncn. ln de vroegcrc
schuur is een schitterendc fietscn
reparatie werkplaats ontstaan.
En dc open huiskamer wordt

dluk bczocht, HeÍ Exodus kcrst-
calt is al vele jarcn ccn bcgrip.
.,De ccntrale gedachte van Exo-
dus is dat jc als kcrkgcmeenschap
ets in handen hebt om dàl wat

tijdens dc dctcntic is opgebouwd
ook daarna kunt voortzetten"
legt Jan Eerbeck uit. ..Sommigcn
hcbbcn voldoendc aan simpelc

?pvang..anderen 
aan méér".

Vanuit Dcn Haag is Exodus
groot gegrocid. Er ont\t()nd l n-
delijkc belangstt'lling voor het
initiatic[ van de gcmccnschappe-
lijke Haagsc kcrken. Ecrbcek

Po>/ /t-.t":g-'*,

q7rtr
voor dominee Jan Eerbeek

Mèt druk bèzochtè receptlE ziin r.n en lrcne Ecrbcck op divcac plekken bcdankt voor hun vrii.
wllllger:wcrk. toto o. Po5óoorn

decd zijn verhall en nu is er ook
ecn Exodus-projcct in UtÍecht en
Amsterdam.
Volgend jaar begint Alkmaar.
Ook in's Hcrtogcnbosch cn Lei-
den zijn grocpcn in voorberei-
ding.

Iets anders
Voor Jan Eerbeek tijd om iets
anders te beginnen. Een baan als
topambtenaar bij het Ministerie
van Justitic...Maur wel één.
waarbii de mers cenlraal staal,"
,o regi hil zclf. Omwille van die
stap hecft hij ccn punt gÈzet ach'
tcr het voorzittcrschap van Exo'
dus Den Haag en de Stichting
Exodus Nederland. Met druk bc'
zochte receptics is daar al af-
scheid senomen. Daarnaast zal
Jan Eei6eek na de vcrkiezingen
niet terugkeren in de gcmcente'
raad, waar hij na een eerdere Pe-
riode van twee iaar. sinds maart
voor het CDÀ zitting heeft.
..Jammer, want dat raadswerk is
bociend. omdat ik zo dicht bij de
menscn sta".
Ecn nieuwc job. wcg uit Scltcve-
ningcn. wcg bij Exodus. wat nu?

..ln mijn vrije tijd ga ik lczcn en
filmcn" zcot Ecrbcek- Hoezo. het
is toch geèn VUTI De dominee
kijkt op. Misschien voor het eerst
in al die jaren wect hij zich be-
trapt op woordcn waar hij niets
vàn meent-
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Gt."van$enen weer mee laten doen
I

houden'

J.D.V.E:M


