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Dienst lustitiële lnrichtingen
Minísterie von,lustitie

Tekening:'Ven tíalies laddeÍs maken..."

Folly Hemíica, november 2o08
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'Een misdadiger is meer dan zijn delict'
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Boekpresentatie Jan Eerbeek, hoofdpredikant Dienst GeesteliikeVerzorginB

en voorziftervereniSing SamenwerkinBsverband Exodus Nederland

DondeÍdag zl april 2oo9
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Jan Fertmx EeÍl

misdadiger
is meer dan

zijn delict

ontvangst met koffie €n thee

Opening

Aanbieding boek aan:
. dhr. mr. R.l. Hoekstra, voorzitreÍ InteÍkerleliike

Commissie voor de ceesteliike Verzorging in de
InÍichtingen van lustitie; de zendende insrantie
voor het protestants justitiepastoraat

. mw mr. T.PA.M. Bogers,

diÍecteur Dienst Geestelijke Verzorging

. mw Danièlle, in 1999 de eeÍsre vrouweliil€
bewoner van Exodus Den Haag, die haar leven

weer goed op de rails heeft gekÍegen

. dhr. R. Wagrmans, oud-profwiehenner en
PR-ambassadeuÍ van Exodus

Muzikaal intermezzo

Korte reacties op het boek en enkele toespaken

Afsluiting en ontmoetlng met kofÍie en thee

De bijeenkomst vindr plaats in de Kloosterkerk,
Lange VooÍhout 4, 25r4 ED Den Haag.

U kunt zich voordeze bijeenkomst aanmelden
via: nedeÍland@exodus.nl ofper telefoon bii
Exodus Nederland: (o7r) Sl 61 95o.
Nadere informatie over het programma vindt u

op: www.exodus.nl.

Dienst lustitiële Inrichtingen
Mi n ísterie v on I ustítie

Ceachre heer, mevrouw

Namens de Dienst Geesteliike Venorging nodig ik u van hafte uit
vooÍ de boe kpresen tatie f€n m isdQdigsr is n eer dan zijn delia doot hooíd-
predikant Ian EeÍbeek, op dond€Ídag z3 april zoo9, om r3.3o uur.

Ian Eerbeek is sinds 1979 werkzaam in het justitiepastoraat. Hii heeft als

gevangenispÍedikant gewerkt in Vught, !-Heftogenbosch en Schevenin-
gen. Sinds 1998 is hii hoofdpredikant bijde Diensr ceesteliike verzorging
binnen de Dienst Justitiële lnrichringen. Daarnaast is hii oprichteÍvan
Exodus en voorzitter van de vereniging samenwerkingsverband Exodus

Nederland (een netwerk van opvanghuizen en vrijwilligeÍsproiecten
waar (exrgedetineerden worden begeleid bii een nieuwe start in de
maarschappij). lan Eerbeekwas lid van de gemeenreÍaad van Den Haag

voor het CDA van 1992-1994 en 1996-1998.

ln zijn boek schriift,an Eerbeek over ziin ervaringen als gevangenispredi-
Lant, als hoofdpredikant en als lid van de geme€nteÍaad van Den Haag.

Hii beschriift de onrwikkelingvan Exodus vanaf het begin. Verder inteÍ-
viewt hii een aanral ex-gedetineerden met wie hii in de gevangenis
contact had en een aanul oud-bewoners van Exodus. Ten slone geeft

hij enkele signalen aan de kerk, de hulpveÍlening en het Ministerie van

Iustitie. ziin boekondersteunt het nazorgbeleid dat doorde Minister
en de Staatssecreraris van het Ministerie van ,ustitie is ingezet.
ln de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over 'criminelen'.
Ian Eerbeek geeft hen in ziin boek iuisr een menseliik gezicht. Hii laat
de lezer kennismaken met het gevangenisleven en de belangriike rol
die een iustitiepÍedikanr kan spelen. Daamaast laat hii de resultaten
zien die Exodus boekt bii de begeleiding van (exrgededneerden.

Een misdadiger is meet dan zijn delict kost €, t7 ,95 e n is riiden s de p resentade
verkriigbaar. Het boek is revens te koop bij de boekhandel en te bestellen
via Ark Media: www.arkmedia.nl of telefoon (o2o) 48o 29 99.

Met vriendeliile $oet,
Mw. mr. T.P.A.M. Bogers, DirecteuÍ Dienst Geestelijke VerzoÍging
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