
Thema op fondsendag

Hoe komt F.xodus de winter door
Het centrale óema irr het ovcdeg tussen F.rodus eo vertegenwoordi-
gers van diverse fundsen wend door directcur Rieo Timmer alr volgt
venvoord: 'Hoe komeu we de winter dooC' Het jaar 2013 wondt
voor Erodue een zw'rzr izar en ook 2014 zal de nodige dilcomrt
opleveen. Timmcr verweót ovetigens det cr op tcrmiio rrcl rrecr een

kentering komt ten opzióte ran de lasrige G"""ciële oasundigfrcden
ven dit moment

H« ttrceiearlijksc ovedeg russen Exodus cn dc fondsen voad dit jaer ia
maart plaaa in de Penirentieire Inrichdng l.lystad. Exodus exploiteen

momentecl elfExodushuizeo voor (ex)acdctineelden met io totaal

230 beddcn. Biina l80O vrijwilligcrs zijn actiefio cn buitcn de divcrsc

gevangenisxn en de Exodushuizen.

Dc huidigc subsidierclatie ran Exodus met hct riik zal verdwiioen en

daarvoor in de plaets komt een inkooprelatie. Dcze vermarkting van

de zorg en begeleiding voor gedetineerden zal een andere werkwijze

mtt zich mecbrengen. Timnrer: '\íc berciden ons daar aI op voor. Zo

zijn we biivoorbeeld bezig mer een certiliccringsvsrcem voor k*'aliteits-

bewLrking.

De economische crisis van dit moment zet de inkomsten van Exodus

onder druk. Gemeenten moeten fors bezuinigcn en dat heeft ook

gevolgen voor de ondersteuoing dic zij willen geven aan de lotale orge-

nisaties ran Exodus. Zo is de subsidie die de gemeenre Ronerdam gaf

zelís naar nul reruggcbracht.

Divcrse venegenwoordigers van de íondscn brachten naar voren' dar zij

vooral geinteresseerd zijn in wat vernieuwcnd is en minder in heegcen

als gevesdgd is. Gespretolcider Jan Eerbeek vaae dc gedachtewisseling

als volgt samen: 'Misschicn is het een opdraót aan ons om het perspec-

defdat wij voor ons zieo scherper neer te zetten.'

Rondl.idi,B door dnE&u PI Ldyed

Gaan

in het lichtvan

Op maandag 3 juni neemt drs.Jan Eerbeek aíscheid als Hoofdpredikant van de

Dienst Justitiële lnrichtingen en als voorzitter van Exodus Nederland. Het afscheids-

feest vindt plaats in de City Liíe Church in Den Haag van 14.00 - I 6.00 uur' met

aansluitend ontmoetint tot 18.00 uur. Op deze dag zal Jan Eerbeek tevens ziin nieuwe

boek presenteren 'Gaan in het licht van de hoop', dat binnenkort verschiint bil Uitgë-

veriiArk Media.Jan Eerbeek'Miin boek gaat over praktijkverhalen uit het werkveld

van jusride en ook daarbuiten en pastorale reflecties daarop. Een karakterisering van

de samenleving vanuit het blikveld van het justitiePastoraat en aanbevelingen voor de

kerk en de politiek.'

Wilt u het afscheidsíeest bijwonen, dan stuurt u een e-mail aan info@exodus.nl o.v.v

aíscheid Jan Eerbeek De capaciteit van de kerk is beperkt.
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Afscheid van Jan Eerbeek

Van een kelder in Moerwijk

tot een grote landelijke

Exodusorganisatie

Op vakantie mèt bewoneE
In 1986 kwam hct eerste Exodushuis tor srand. '§í'e kondcn cen pand

huren aan §Ftankenslag in Den Haag. Dat was een hele zware rijd.
Ve haddeíweinig personcel en een problematische doelgroep. ln ccr-
ste instantie konden we vier mensen huisvesten, rerwijl er ruimtc wet
voor veeraien- Het kwarn voor dat we dc salarissen van het persooccl

In l98l begon Jao Eerbeek mcr een aanlooplruis voor ex-gedetineer-
den in een kelder onder een Satgebouw in het Haagse Moerwijk. Nu,
ruim dcrtig jaar larer, is Exodus uitgcgroeid tot een organisatie met
elf Exodushuizen over het land venpreid. Biina 200 medeu,erkers cn
bijna 1800 wilwilligers zetten zich voor hct werk, waarin per jaar l2
miljocn euro omgaar. Op 3 juni neemt Jan Eerbeek afscheid van dc
org:rnisatic die hiiranafde grond opbou*de. \íegens her bereikcn van

de 65-jarige leeËiid gaat hii evencens als predikanr met emeriraat. Als
hoofdprcdikanr ven he. proresranrs jusririepastoraat bij her Minisrerie
trn \tilighcid en.lustirie geef'r hij leiding aan 55 jusririepredikanrcn.

Aanloophuis
Ik ben roen met vrijwilligers en collcgaï begonneo met een aanloop-
huis voor ex-gevangenen io Moerwijk. lk dachr: we beginnen gewoon
en zien wel hoe het verder gaat. Geleidelijk a:n kregen we van diverse

kantcn financiële ondersteuning. Het aanloophuis was rwee dagdelen

in de wcek opcn en mensen die binnen kwamen kondcn praten of
gewoon wat zitten. Geleidelijk aan kwam de loop erin. §7e probcerden
die mensen te helpen in hun zoektocht naar werk en naar huiwesting.'

Moeizaam proces
Het vestigcn van nicuwc Exodushuiza is soms ecn moeizaam paoc€s,

om&t omwoncndcn aanvanteli)k nogal afirercod reagcen. ook
bij het voomcmen ecn Exodushuis tc stichtcn in Hecrlen, 'Er ryas ia
eersre irutantie veel avenie rzn de kant van dc bewoners. W'e hebbcn
toen cco bcrock aan Deo Bosch georganisccrd om daar de ervariogen
te horen vao mensen die in de buurt van hct Exodushuis Den Bosó
woonden. Ecn v'en de bewooers van Den Bosch zei op de w dar hil
meedced om dc tockomstige bewoners van ha Exodushuls in Hccrlcn
een gcziót tc gcven en tc leten íen dat hct gewone meruen zijn.'

Vriiwilligerc
lan Eerbeek is vorig jaar aI opgevolgd door Eric Janse de Jonge als

voorzitter van Exodus Nederland, 'tk heb het werk altiid met heel veel

plezier gedaan. Het is heel zinvol. Je kunt heel concreet werken aan

dingen die in levcns van mensen scheefzijn gelopen, die kapot zijn ge-

gaan. Ern het is fantastisch dat dit nu gebeurr met al die gemoriveerde

medewerkers en bijna rweeduizend vrijwilligers, die zich inzetren voor
het begeleiden van gedctineerdeo. De vrijwilligers vormen de zicl van

de organisarie.'

samcn mer een paai yrijwilligers met onzr bewoners op vakantil gin-
gen naar Drenthe, zodat de medewerkers in die djd ook mer vakantie

konden gaan.'

Her is kenmerkend voor de aanpak van Jan Eerbeek om vanuit een

idealistische en religieuze inspiraric de problemen vooral praktisch te

Iijfte gaan.

n her faciliteren van her vrijwilligerswerk voor de Exodusafde-

in her noordoosen van her land.

ndien word ik actiefbij de actie Kerken voor kerken, die kerk-

niet konden uitbctalen. En ook is het gebcurd dat mijn vrou* Zelfgaat Jan Eerbeek zeker niet stil zitten. Hij gaat zijn energie beste-

lin n

ruimten voor migranten probeert te vinden in Nederlandse kerkruim-
rcn die leeg komcn rc staan.'
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Pt€dikant
Tcrugkijkend zcgt hij: 'Exodus is hcel klcio begonnen. Ik werkte als

prcdikant in de gevangenis in Scheveningen - de insrelling voor dc
zwaarste gevallen io die tiid - en ik z:g daar gederineerden rerug die
ik ecrder in andere gevangenissen gezien had. Dat betekende dat dic
mcnscn oiet meer los kwamen van hun leven in de criminaliteit.

lnspiratie
Jan Eerbeek zcgt dat hij en de vrilwilligers met wie hij werkre heel

idealisrisch waren. Zelfondeenr hij zijn inspirarie voor een belangrijk
deel aan her geloof Hij kijkt altijd naar mensen door de bril van dc
hoop. 'Voor icder mens wil ik de liefde voor God brcngen. Ik wil in
iedcr mcns een opening zoeken waardoor licht naar binnen vdt.' Maar
her was vooral de pra[tische daadkracht van Jan Eerberk dic de motor
was achrer de groei van Exodus. Niet eerst alles met Enancieaing en

dergelijke op orde hebben, maar gewoon va-n stan gaan.

Expansie
Vanafha.lvcrwcgc dc jalen negentig slocg Exodus ziin vleugcls uit in
de rest van het land. Urcctrt, ÀLmaar eo Ànsterdam kw,ameo craan.

Jan Eeóeek stddc voor met leden van dc gcmecntererd rran Àtmaer
en andcrc belangstellendcn naar Den Haeg te komen, waar Exodus
een grote manifesatie hield in her sradhuis. Zo koadcn zr ziea wat de
orgadsatic in huis had.' De vrijwilligers in Alkmaar zcideo dat zc gccn

geld hadden om een bus te hurcn. 'fbcn stelde ik ze voor om in de bus

op dc weg tcrug cen collecte onder dc deelncmcrs re houden om het
geld bij elkaar re krijgen. Dat is allemaal voor clkaar gekomen.'


