
Vijf jaar Exodus Stoel: een geslaagd project 
 
We konden het eerste lustrum vieren op 1 september j.l. met een eervol werkbezoek van de kroonprins 
Prins Willem-Alexander en met vrienden die met Exodus Stoel verbonden zijn.  
Vijf jaar geleden kwam het prachtige huis met het grote terrein in Nooitgedacht in de Exodusfamilie.  
Stoel ontstond in de geest van oud-justitiepredikant ds. Sipke Oenema. Hij werkte toen in de TBS en 
samen met de andere initiatiefnemers, onder wie ds. Wim van der Zwan, wilde hij een woonplek 
realiseren  voor uitbehandelde TBS-patiënten en gedetineerden die niet of weinig gemotiveerd waren 
en die in andere projecten niet terecht konden.  
Zoals veel van dergelijke projecten kwam Stoel in eerste instantie niet goed van de grond. Er moest 
zelfs voor de voortgang worden gevreesd. Daarom werd het opgenomen in het Exodusverband. Ook 
toen moesten er nog hobbels genomen worden om optimaal te kunnen functioneren. 
Exodus Stoel kreeg een bijzondere aanpak. Aan de ene kant de bekende Exodus-formule met de 
sleutels ‘wonen, werken, relaties en zingeving’. Anderzijds kreeg Exodus Stoel in Exodusverband een 
bijzondere doelgroep, enigszins in het verlengde van de oorspronkelijke doelstelling. Het gaat om 
mensen die meer kwetsbaar zijn en die een meer intensieve begeleiding nodig hebben.  
In Exodus Stoel is voor deze doelgroep een uitgebreid programma ontwikkeld, in relatie met de 
bijzondere landelijke locatie, dat nu uitstekend draait. Ik heb het zelf mogen ervaren. Een periode lang 
hebben wij twee tuinmannen van Exodus Stoel bij ons huis aan het werk gehad. Veel in hun optreden 
viel op. Allereerst hun aandacht, ook voor ons en voor elkaar. De structuur waaraan ze zich 
vasthielden. De eerste resultaten die ze boekten na alles wat eerder mislukt was in hun leven. De 
kwaliteit van hun werk. Ze waren zorgvuldig in de dingen die ze deden.  
Bijzonder aan Exodus Stoel is vanaf het begin geweest enerzijds de professionele inzet, maar 
anderzijds ook veel vrijwilligers. De professionals en de vrijwilligers hebben hun beste krachten 
gegeven om het project tot ontwikkeling te brengen. Mooi die vrijwilligersinzet: in de moestuin, de 
grote schuur en allerlei andere praktische projecten. Die vrijwilligers zijn een teken van de inzet van 
Exodus om de begeleiding ook in de samenleving zelf te laten wortelen.  
In mijn toespraak bij het lustrum heb ik het als volgt genoemd:  ‘Met Exodus Stoel zijn we vanaf het 
begin van de ontwikkeling door het oog van de naald gegaan. Wat we ervan kunnen leren is dat een in 
geloof gedragen ideaal met doorzettingsvermogen gerealiseerd kan worden.’ Inmiddels is Exodus 
Stoel een bloeiend project. Het heeft zich duidelijk een eigen plaats verworven in de bijzondere 
hulpverlening aan onze doelgroep. 
Heel mooi bij de viering van het eerste lustrum was het bezoek van de Kroonprins. Hij was zeer goed 
voorbereid en erg geïnteresseerd in het project. Hij sprak met bestuursleden en bewoners en hij opende 
de werkschuur. Voor ons en onze doelgroep is het heel stimulerend te ervaren dat ons koninklijk huis 
zo bij  ons werk betrokken is.  
Ook de drukbezochte receptie was inspirerend omdat echt bleek hoe Exodus Stoel een netwerk heeft 
opgebouwd in kerk en hulpverlening.  
Ik wens Exodus Stoel namens Exodus Nederland in de komende jaren veel succes toe in de 
begeleiding van de bewoners die zich op een nieuwe toekomst voorbereiden.  
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