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Afscheid nemen van heÈ gevangeniskerkewerk

afscheid nemen van Exodus doeE mij veel .

zíe.

in Scheweninqen en

En zeker nu ik u alfemaal hier

Bxodus heeft een belangrij ke p1aatss gehad in heE Ieven van

Irene en mij. wij hebben hets werk sa#n geaaan.

waE mij motiéerde voor Exodus is het levensverhaa1 van veel

gedeE ineerden .
i/

En vooral: rrhoe mensen vast kunnen ziEten in
hun e j-gen levensgeschiedenis,'.

Persoonlijke begeleiding is voor mij alt.ijd verbonden geweest

met werken aan de p_99iLie wan ex-gedeÈineerden in de

samenleving.

De verl-eiding is groot om deze laaEste keer veel- over Exodus

te zeggen. Ik za1 daE nieE. doen.

Twee dingen wi1 ik nog graag kort. noemen:

///

t "de aandacht voor het. persoonlijke en de inzet. op

hun l-even verE.rouwen in zich/el-f en verÈrouwen in and6re
-L4 VA,- I

mensen. l.."à t. van het. j ust it iepasEoraat en e nazo van

Exodus is het vermoge n een persoonlijke relatie op t.e bouwen.

Ben reratsie ,"r, II*Jur../
Deze vertrouwensrelatie is wezenlijk voor hersE.el . Voor de

verwerking wan het werLeden en voor de groei van mot.ivatie om

opnieuw Ce beginnen.

Heel vaak begint een veranderingsproces

dat hij er mag zijn.
ermee daE. iemand voJrt

qemeenschaol
:rl

--JAllereerst nh:!_pe-oonlijke" .

veel gedetineerden 
"rr-l]-.-a. a ineerden missen door de gang van_



Z

DaE brengt mij op heE. tweede punt.: ,'de gemeenschapt'.

Maatschappelijk gezien bevinden veel gedetineerden zich, ook

als ze vrli in de marge. rn niemanJsrana./ ve]en voelenzt1(t

zich afgeschrewen en ze zijn ervan overt.uigd dat ze nieE mee

Ee]1en.

Just. it iepast.oraat
I

brengt de mogelijkheid van het bel-even van

gemeenschap binnen de muren. Dat je .rg6rrs bi.jhoort.
want het j ustitsiepasE.oraaÈ is verbonden meE

samenlevingsverbanden buiten de gevangenis .

Belangrijk in mijn werk heb ik dan ook alrijd gevonden het

beE.rekken van de kerkgemeenschap van buiten en breder ook: de

samenleving, bij het l-even van de gedeE ineerden en bij de

inzeÈ als bewoner, en de ander door zijn inzeÈ in het sche n

van voorsraarden"F wederkeri

eet.café en de beyíoners van de

g bij kunnen dra n t.oÈ het scheppen

van een nieuwe fevensweg.

$tij zijn niet. machÈeIoos

En altijd inspi rerend waren de mensen zeLf. De bezoekers van

heÈ

Hui s

EOE

is het Exoduswerk begonnen.
//./

Exodushuizen. In het. Opën

En onze bezoekers zijn daar
vaaË€ ge\daardeerde gast.en geworden.

-..-.--

nazorq aan ex-gedeE.ineerden.

zelf heb ik die 1e!g:_IIg9y:qS.i"de a1s bijzonder inspirerend
ervaren. Allereerst omdat het mogelijk is gebleken om met.

t,
elkaar iets aan het bes_taande t.e veraníeren. Om iets van de

blokkades in de levensgeschiedenis weg t" ,r"*"rr. E, o-t-.,a4 n,A

Samen vierken aaí Èoekomstperspectief . En heE. gevechE 'aangaan

om uit de vicieuze cirkel- weg te breken.

Het. was een bij zondere ervaring dat mensen_de één door zijn
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En onze bewoners. Jullie inzet. om een nieuw bestsaan op tse

bouwen, vind ik bewonderenswaardig.

HeE pr raÍma doorlopen is zeker niet de gemakkel ij kste weg.

Nogal eens moet je door Eefeurstel-l ingen heen. Het. vraagt. een

stserke wil en veel- doorzeEt.ingsvermogen.

I{at. ik als heel sEimllerend bij Exodus heb ervaren is de grote

inzeÈ van zeer velen. De mensen van heE eerste uur die wilden

geloven in ieÈs rdaÈ er nog niet, was. De medewerkers en de

wrijwilligers.en de wele organisatsies en particuLieren die heE
_ l_. At* r*ortu_.,r\rerk steunen ,

In mijn werk heb ik mij alt.ijd bijzonder gesteund gevoeld door

de kerken. En ik heb het bj-jzonder gewaardeerd daE zij aan de

basis hebben gest.aan en heÈ experimenE. zijn aangegaan om heel

gericht nazorgpr rammar s voor ex-gedeE.ineerden op te zeE.E.en.

En het is goed om te zien dats heE werk nu is gegroeid en dats

hets een breed draagvlak heeft. Kerken, j ustitiepastsorats,

reclasseringsinsE.ellingen, inrichtingen wan just.it.ie, de

gemeenÈen Den Haag, Utrecht. en AÍrst.erdam,

werkgeversorganisat.ies, weJ-zijnsinsE.elLingen, 
,

woningcorporaE.ies, maatschappeli jke organisaties * /o-oA-.^ 24.1
a

parE.iculieren.

Voor ríaE.

danken.

vanmiddag gezegd en gedaan

- 
.-- is wi1 ik hart.el i j k

..---
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Graag wil ik iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt.

In heE. bij zonder ets besEuur en de

direcEeur van Exodus Den Haag voor deze prachtige middag waar

zoveel bekenden zijn uiE.genodigd. BedankE voor de samenwerking

en bedankt voor de vriendschap.
't uv

Theo MiddeLkoop I weins ik veel succes a1s voorziE,t.er van Exodus
'lr, r

Den l{aag en Okke wisse lals voorziE.ter van Exodus Nederland.

De besluren van de Scichtingen Exodus Den Haag, Utrechts,

I s-HerEogenbosch,
tik veel succes.

En dan u a11emaal, hier in de kerk. Heel hartelijk bedankt dat.

u gekomen benE..

Amst.erdam, Alkmaar en--..-
Exodus Nederland wens

en van de St.ichEinq

TenslotE.e. Wij wi11en wij graag in Exodus iets acht.erlaten.

En daarom wilLen wij ïtreo Middelkoop en Huub Donken naar voren

vragen.

Het gaat om iets t.astbaars. Iets om mensen in heÈ Exodushui§

bijeen t,e roepen.

Maar ook iet.s dat. hets gerucht van Exodus luid en duidelijk om

zich heen kan verspreiden. f ln , i ,
p'4 t^ Y\^ c Èv '*- P 
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