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0p l7 nouember is de collecte bestemd

uoor dlaconaal urert in nederland.
lleilinactle richt de schijnuterpers bij
deze collecte op de begeleiding uan

mensen dle gcuangen hebben gezeten.

lleze ex-gedellneefllen uorden oDge-
uangen door urijuilligers en beroeps-
kachten uan Exodus.

Jan Eerbeek is vanafhet begin bij dit
werk betrokken. Ilij is voorzitt€r van de
Stichting Exodus Nederland en hoofd-
predikant van het protestantse justitiep-
astoraat bij het Ministerie van Justitie.
Hij is bovendien een van de oprichters
van Exodus. Wat begon met een laag-
drempelig aanloopcentrum in een kelder
onder een flat in Den Haag is uitgegroeid
tot een stichting waarbij acht opvanghù-
zen zijn aangesloten. In de Exodushuizen
krijgen de bewoners een halfjaar tot een
jaar intensieve begeleiding. Het gaat
hierbij om gevangenen die nog een
reclasseringsprogramma volgen of om
mensen die gevangen hebben gezeten.

URIJIUITI.IGERS
De Interkerkelijke Stichting voor

Nazorg aan ex-gedetineerden (ISNA) is
sinds koÉ onderdeel van Exodus. De
rrijwilligers van ISNA begeleidden in
het afgelopenjaar 160 mensen. In de

huizen van Exodus woonden in dezelfde
tijd 250 ex-gedetineerden en gevange-
nen die een penitentiair programma
volgden. Het diaconale werk leveÉ
resultaat op. Terwijl van de voormalige
gevangen gemiddelil 75 procent terug-
valt in de criminaliteit, is dit percentage
na een succesvolle afronding in de
opvang bij Exodus omgedraaid: ?5 pro-
cent van hen keert namelijk niet terug
in de criminaliteit.
BinnenkoÉ start in Venlo een
Exodushuis voor wouwen. In Almelo en
Maastricht zijn huizen in opÉchting.
Tbrwijl er al Exodushuizen in Utrecht,
Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch,
Leiden, Rotterdam, Groningen en Den
Haag staan.
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Exodus geeft zijn bewoners op maat

gesneden hulp. Iedere bewoner krijgt een
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Collcte

Op deze pagina s achrergrondinforma-
tie en liturgiesuggesties or/e. één van
de diaconale pro.;ecten die Kerkinactie
ondersteLlnt. Exodus, ter gebruÌk in de
kerkdienst op 17 november a.s.
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[xodus helpt hen 0m de ]egle 0uerhun elgen leuen te k]Ugen.

eigen programma. "Essentieel is dat we
als Stichting Exodus niet alleen materi-
ele huJp bieden. Het gaat in ons werk om:
wonen, werken, relaties en zingeving.
Relaties kuanen door criminaliteit of ver-
slaving zijn verstoord. Dat traagt om
herst€l van vertrouwen", legt Jan
Eerbeek uit. "Als het kan, betrekken we
de familie van een bewoner bij zijn nieu-
we levensweg. We letten op de manier
waarop bewoners omgaan met gevoelens
- van rouw of schuld bijvoorbeeld - omdat
die blokkades voor het leven kunnen zijn.
Tijdens thema-avonden met justitiepas-
tors komen deze blokÌades ook op tafel."
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Een diaconie kan de betrokkenheid

bij het werk van Exodus bevorderen.
"Het is belangrijk dat de kerken ons
werk dragen. Dat merken we door de
kaarten die kerkleden aan gevangenen
sturen met Pasen", zegt Jan Eerbeek.
"Daarnaast kunnen ze via de
Kerkinactiecollecte aan het werk bijdra-
gen. Het is mogelijk om - uiteraard op
afspraaÌ - met een delegatie uit de
gemeente een bezoek te brengen aal een
van de Exodushuizen. Diaconieèn kurl-
nen ook vrijwilligers voor het vrijwilli-
gersnetwerk van Exodus werven. Het
gaat daarbij om wijwilligers die een
tijdje'meelopen' met een ex-gedetineer-
de en om rrijwilligers voor het bezoek-
werk van het justitiepastoraat.
We hebben bijvoorbeeld in
Scheveningen een vrijwilligster van 92

jaar die al meer dan tienjaar helpt bij
de vieringen. Zij deelt na afloop van de
dienst bloemen en koffre uit. Een gevan-
gene die onverschillig in het leven stond,
wilde me op een zondagavond in z'n ceì
spreken. 'Ik heb met oma zitten praten',
zei hij. 'Zij getooft in ons, zegt ze, en
daarom komt ze hier iedere zondag. Het
is toch te gek voor woorden dat oma op
haar leeftijd nog in mij gelooft en dat ik
op mijn 28e niet meer in mijzelf en in
mijn toekomst zou geloven!'Dit diacona-
le werk geeft mensen weer hoop.
Zonder criminaliteit goed te praten, kun
je vaststellen dat er bij (ex-) criminelen
vaak onvermogen is om op een andere
manier te leven. Het is voor hen belang-
rijk dat er in de samenlewing mensen
zijn bij wie ze terechtkunnen. Want in
de onderwereld kunje altijd terecht",
besluit Jan Eerbeek. "Wij helpen hen om
de regie over hun eigen leven te krij-
gen."

Henh oan lJhen is uwrLichter uan
IGrhinactie.

Voor de collecte op 17 november zijn
posters en folders beschikbaar.
Nabestellingen zijn nog mogelijk via
de afdeling Brochureverkoop, tel.
(030) 880 17 24, e-mail: brochurever-
koop@sowkerken.nl.
De opbrengst van deze collecte telt
mee voor uw draconaal aandeel bin-
nenland voor Kerkiaactie.
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