
Toespraak ds. Jan Eerbeek bij het eerste lustrum van Exodus Stoel op 1 september 2009 

 

Deze week twee bijzondere gebeurtenissen in Drenthe. De Vuelta, op een steenworp afstand, en het 

vijfjarig bestaan van Stichting Exodus Stoel vereerd met een bezoek van de Prins van Oranje. Drenthe 

heeft veel om trots op te zijn.  

Van harte wil ik u vandaag namens de Vereniging Exodus Nederland feliciteren met het eerste lustrum 

van Stichting Exodus Stoel Drenthe.  

Exodus Stoel Drenthe is ontstaan in de geest van mijn oud-collega ds. Sipke Oenema. Als predikant 

werkend in de TBS, was zijn passie een thuisplaats tot stand te brengen voor uitbehandelde TBS-

patiënten en kwetsbare gedetineerden die nergens anders terecht konden, omdat ze niet of weinig 

gemotiveerd waren.  Op deze schitterende locatie is door de pioniers van het begin dit project van de 

grond gekomen. Later is het om de continuïteit te waarborgen opgenomen in de Exodusorganisatie en 

na een moeilijk begin is het tot een bloeiend project ontwikkeld. Graag wil ik daarbij de inzet noemen 

van alle professionals en van alle vrijwilligers die hun beste krachten hebben gegeven.  

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.  

Een paar opmerkingen over het bijzondere van Exodus Stoel.  

1. Uniek in Exodus Stoel is de vormgeving van het Exodusprogramma in een landelijke omgeving. 

Hier minder de impulsen en verleidingen van de grote stad, maar de rust van de natuur en van het land 

waar mensen aan zichzelf kunnen groeien. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat het werken met 

handen in de grond en het verbonden zijn met de aarde voor onze doelgroep van bijzondere betekenis 

kan zijn. Begeleiding in Exodus Stoel levert dan ook bijzondere resultaten op. Ik heb dat zelf mogen 

ervaren. Een periode lang hebben wij hier in de buurt twee tuinmannen bij ons huis aan het werk 

gehad. Veel in hun optreden viel op.  Allereerst hun aandacht, ook voor ons en voor elkaar. De 

structuur waar ze zich aan vasthielden. De resultaten die ze boekten na vele eerdere pogingen die 

mislukt waren. De kwaliteit van hun werk. Zorgvuldig in de dingen die ze deden.  

 

2. Bijzonder aan Exodus Stoel vind ik de inzet van vrijwilligers door de jaren heen. De moestuin, de 

grote schuur. Kenmerkend voor Exodus is dat we een project zijn met wortels in de kerk en in de 

samenleving. De vrijwilligers zijn daar een exponent van.   

 

3. Mooi aan Exodus Stoel vind ik dat hier mensen die meer kwetsbaar zij opgevangen kunnen worden 

en worden begeleid. Dat geeft Exodus Stoel een bijzondere plaats in de Exodusfamilie. 


