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Punten voor de toespraak bij de jaarvergadering

Graag wil ik namens het bestuur van Stichting Exodus Nederland en namens het
justitiepastoraa! mede namens hooftlaalmoeze nier van lersel, onze grote waardering
uitspreken voor het wijwilligerswerk dat u doet ten behoeve van ex-gedetineerden.

Vanwege de grote problematiek die er is, waagt de begeleiding van ex-gedetineerden
een brede aanpak. Die brede aanpak proberen we in de Exodusprojecten te realiseren.

Heel essentieel daarbij is de inzet van wijwilligers. Want het is de filosofie van

Exodus dat reintegrariebegeleiding niet alleen gebeurt door professionals, maar

reintegÍatie is een zaak van de samenleving als geheel.

Vrijwilligers zijn de uitgestoken hand van de samenleving. In persoon laten jullie zien

dat mensen weer deel kunnen gaan uitmaken van de samenleving.

2. Om onze waardering voor jullie te tonen heb ik voor ieder van jullie een bloemetje

meegenomen. Ze staan hier voorin. Het is ook symbolisch. tn al die bloemen samen

zie je gezamenlijkheid en de veelkleurigheid van onze organisatie, maar in de bloemen
kunje ook ook de persoonlijke inzet zien van iedeÍ van jullie aÈonderlijk. Hartelijk
bedanlt voor jullie inzet.

3. Vandaag mag ik ook iets zeggen over het convenant tus§en Exodus en het
justitiepastoraat. Het gaat om de wijwilligers uit het justitiepastoraat die ook
aangesloten kunnen worden bij de Exodusorganisatie. Namens de kerken werken veel

wijwilligers in het justitiepastoraat in de gevangenissen in kerkdiensten en

gespreksgroepen.
De hoofdaalmoezenier en de hoof<lpredikant hebben besloten om met al deze

wijwilligers aansluiting te zoeken bij ha landelijk verband van de Exodusprojecten.
Zo is er een belangrijke aanvulling van het vrijwilligerswerk. De betekenis van deze

aansluiting is beschreven in een rapport dat gesckeven is door RK pastor Wim
Timmer. lnmrg en naznrg àjn zo aan elkaar gekoppeld.

De inzet van het justitiepastoraat met de vele wijwilligers en de nazorg in de huizen en

met de wijwilligers, kan zo gecombineerd een belangrijke bijdrage leveren aan het

levensperspectief van de gedetineerden.

Waarom is deze gezamenlijke aanpak zo belangrijk?
a. Vanwege de problematiek van de gedetineerden. Hun problematiek is vaak complex
op persoonlijk gebied en op maatschappelijk gebied. Exodus kiest voor een brede in
de maatschappij verwortelde aanpak van professionals en wijwilligers samen.

b. Vrijwilligers tijdens en na de d«entie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan

de motivatie van de gedetineerden.
c. Door wijwilligers van het justitiepastoraat bij Exodus te betrekken kan al woeg in
de detentie een oÍiëntatie ontstaan op nazorg.

4. Tenslotte wil ik graag die veóondenheid tussen inzorg en nazorg met een symbool tot
uitdrukking brengen. Ik heb gekozen voor een beeldjg waarin twee personen elkaar
omarmen en aankijken. Het symbool is voor ons werk: de onÍnoeting met ex-
gedetineerden, maar ook symbolisch voor de veóintenis tussen justitiepastoraat en

nàzorgpastoraal met het oog op het levensperspectief van de gedetineerden.
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Stjctftng Ercdus Nedeíland
Sector !ÍijwilligeÍs & ke*zaken

Beste mensen,

Zoals toegezegd kijg ieder die zich heeft opgegeven voor de jaarvergadering op lTjuni as.

deze week het complete programma.
Op dit moment hebben zich bijna 100 mensen opgegeven die allen deze mailing ontvangen.
De coördinatoren van de nazorggroepen en de wijwilligerscoördinatoren binnen de

Exodusttuizen ontvangen per e-mail de lijst met te verwachten peÍsonen. Mogelijkheden om

samen te reizen zijn met hem ofhaar verder te bespreken. Volledigheidshalve: reiskosten

kunnen op de bekende wijze gedeclareerd worden.

Graag tot lTjuni in'Congres en vergadercentrum De Schekel'aan de Oranjelaan l0 in
Nijkerk. Zie verder het kaartje @ijlage).

Z{wnruAaoiit

Sectordirecteur / afd. Vrijwilligers & Kerkzaken

Wateringen, 25 nei 2004

On de rw e rp : ptogt otona j ant agobing

PROGRAMMA

Ontvangst - zaal open vot$ 14.30

Welkom. Herman Vooiis - seaordircctcur

Hoe $aat de vrijwilligossector ervooÍ? Nen Tirrrrner - algemeen direc'eur

Introductie thema'Mate van maatje'

Korte panze

Panelgesprek / -discussie o.l.v. Klaas Drupseen

Introductie digitale case-bank wijwilligers. Ariorc Goeting - commwtica,ie / PR

Pauze + Buff€t (rE.oo - 19.15)

Convenad Exodrs - VriiwilligEn Justitiepasorat- Jor brbeL -twzaw

Integratie Nazorgretwerk - Exodushuizen. Roberl Prang ' Ettdus-l,eiden

Pruze

Afronding van de dag.

14.45 - 15.15

15.15 - 15.25

15.25 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - r7.25

17.25 -17.45

17.45 - 19.30

19.30 - 19.50

19.50 - 20.10

20.10 -20.45

20.4s -21.00

S

Exodus. le sleutel naar de samenleving.
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Beste mensen,

Wateringen, I april 2004

Refnr.:JV-Nij / 9.01

Ondetwerp :faatyergadering 7Z iuni 2OO4

Aan: Betrokkenen bii de vrijwillige
na zo rg a cti v iteiten va n Exo d us

zoals het merendeel van u al in de INEX heeft gelezen of dit gehoord heeft
binnen de eigen groep, staat op 17 juni as. de jaarvergadering van de Exodus-
nazorg-vrijwilligers gepland.

Na de jaarvergadering vele jaren gehouden te hebben in Hotel Breukelen, is voor
dit jaar besloten uit te wuken naar'congres- en vergadercentrum De schakel, in
Nijkerk' De enige reden hiervoor is dat we met bijna 17 vr'rjwilligersgroepen en
vrijwilligersg roepen in het merendeel van de Exodushuizen 'uit Éreukelen z'rjn
gegroeid'. Gelukkig ligt ook De Schakel vlak langs de grote weg (A-29) en enkele
minuten lopen van het Ns-station.

Het thema van de jaarvergadering is Mate van Maatje. Dit zal met name vorm
krijgen door de paneldiscussie 's middags onder leiding van Klaas Drupsteen,
ondermeer bekend als radiopresentator bij de NCRV.
Centraal staat de vraag naar de grenzen van het'maatje' kunnen zijn voor ex-
gedetineerden. Het gaat daarbij orn ondervrerpen ais Beroepsgeheim voor
vrijwilligers? Hoe beschermd is de status van de vrijwilliger? Is de vrijwiiliger
strafbaar bij het niet melden van bij hem bekende strafbare feiten?

Deze vragen worden niet alleen vanuit een juridische invalshoek bekeken, maar
ook de ethische en pastorale kanten zullen naar voren worden gebracht. Daarom
is gekozen voor een gevarieerd samengesteld panel dat gevormd wordt door:

dr. R.R. GanzevootÍ - hoofddocent praktische theologie G.ï.U. Kampen
prof. dr. A.H. van lersel - ethicus en hoofdaalmoezenier
drs. l.H. Keizer - vrijwilliger nazorggroep Achterhoek / Stedendriehoek
mr. A.C. Monster - jurist en vice-voorzitter van de Rechtbank Haarlem

De vergadering wordt verder opgeluisterd door bijdragen van het vierkoppige
CROMA - Trio met, zoals zij het zelf noemen, 'Cabaret op maat'.

Verder zult u merken dat, zoals afgesproken op de vorige jaarvergadering, het
programma meer dan voorheen in het teken zal staan van ontmoeting en
informele contacten. Het warme en koude buftet tussentijds zal hier vast een
bijdrage aan leveren.

Exodus. Je sleutel naar de samenleving.
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