
Dames en heren, f "+ed*^
bewoners, bestuur en medewerkers van de Stichting Exodus Den Bosch,

Namens het bestuur wil ik u van harte feliciteren met de

opening van dit nieuwe Exodushuis in's-Hertogenbosch.

Een huis met een lange traditie van spiritualiteit en betrokkenheid.

gevangenis uit gingen en dat velen na de detentie intensieve opvÍrng en

begeleiding nodig hadden.

Het eerste Exodusproject ontstond in Den Haag, maar de wortels ervan lagen

zeker ook in's-Hertogenbosch. Ik werkÍe begin tachtiger aren in het

justitiepastoraat in het Huis van Bewaring in's-Hertogenbosch (st. Jorissfraat).

Ik heb hier het programma van een contactbijeenkomst op 27 november 1982 in

het Huis van Bewaring, met medewerking van de groep Exodus uit Den Haag,

georganiseerd door de gedetineerdencommissie.

De bedoeling van Exodus uit die beginfase is altijd gebleven. Mensen van

binnen en mensen van buiten op elkaar betrekken. En met elkaar perspeótief

scheppen waar het leven vastgelopen is.

Toen ik in 1983 uit het Huis van Bewaring in Den Bosch weggrng om geheel in

de gevangenis Scheveningen te gaan werken, kreeg ik van de een

cadeàu. Ze hadden met elkaar geld op gehaald. Het was een hangklok met een

bel en gewichten. En de boodschap erbij was: 'als je dan op die klok kijkt, kun je

altijd aan ons blijven denken'.

Dat mensen aan je blijven denken is heel belangrijk als je vastzit. Een kaartje.

Bezoek krijgen van familie en wienden. het zijn eigenlijk heel normale dingen,

maaÍ voor gevangenen is het heel bijzonder. Aandacht van mensen van buiten

zijn tekenen van hoop.
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Ditjaar vieren we het 25-jarigjubileum van Exodus. Exodus ontstond in de

kring van Rooms-Katholieke en protestantse pastores en wijwilligers in het

justitiepastoraat, vanuit de ervaring dat veel gedetineerden gevangenis i(
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Graag wil ik deze klok die ik een kleine 25 iaar geleden van de gedetineerden uit

Den Bosch keeg, bij de opening van dit huis schenken aan julíie hier in Exodus

Den Bosch. Ik weet zeker dat deze in dit klooster ergens een goede plaas zal

kunnen krijgen..

Die klok doet appèl aan gedetineglden en ex-gedetineerden te blijven

denken, omdat_ze, ondaqls de muren, bii ons horen.

Die oproep om te denken arn gevangenen staat ook in de bijbel.

"Gedenkt de als mede vangenen" schrijft Paulus in zijn brief aan

de Hebreeën. Gedenken in de bijbel is niet zomaar even denken aan iemand.

Maar het woord gedeíken in de bijbel heeft een heel laaglllE{qding. Gedenken

staat daar in tesenstellins tot woorden alrÍer-Edefrrf-eÀvimn- wegschrappeu

uit de geschiedenis. Zo kun je als gedetineerde het gevoel hebben dat ze je voor

altijd hebben afgeschreven. De 9pín9 dat je tet meelbestaat

Als de Here God dan maakt Hij een achterstand goed. Dan

mogen ÍlQrl§gq ril§gl meegaan doen. Als God mensen dan brengt Hij

een slissende wending in hun levenssituatie. Zn geden}t hij Abram en Sara

door hen op hoge leeftijd een zoon te schenken. Het ki gen van een kind

betekende voor hen dat ze verzekerd waren van een toekomst. Overal daar waar

het mensenleven sqkblqekt op de feiten en waar geen verwachting meer is,

schept God nieuw leven.

En dan staat er nog bij: "Gedenkt de gevangenen t .edegerraogenen". In dat

woordjeQÍ3)it wederkerigheid. Het gaat dus om een evenwaardige relatie. Niet

mensen van buiten tegenover de gevangenen, de goeden tegenover de slechten,
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maar mensen met elkaar in een relatie van bli

zljn aan elkaar toevertrouwd!

Het grote ideaal van Exodus is dat mensen in de

vende denheid. Mensen

weer kunnen gaan
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Bij ons hoefje dat -"fqelge1.gacht alíeen te doen, maar in samenwerking
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tussen jou en je begeleider. In Exodus geloven wij heel diep dat ieder mens recht

heeft op toekomst.

Ik hoop dat bij het slaan van deze klok ook altijd iets zal meeklinken datje

bestemd bent voor de toekomst.

En bij deze klok voeg ik ook het geschenk van de stichting Exodus Nederland.

Een fotocamera, bedoeld om goede herinneringen niet verloren te laten gaan,

maar vast te leggen.

Ik wens jullie, bewoners, begeleiders en bestuur, toe dat dit huis voor veel

mensen een thuis zal zijn om een nieuwe start mogelijk te maken.
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nieuwsbrief

Jan.

in het kader van de nieuwsbrigef die kort na de opening verschiint wil ik je

vragen om je eventuele bijílrage in schrifr alvast aan mii toe te zenden, we

willén deze'namelijk opnemen in de nieuwsbrief (gaarne voor 30 mei a s'

groet
ian molmans

16-5-2006


