
Verslag Ontmoetingsdag Passage-gewest Groningen, regio’s noord, 
oost, zuid en west gehouden op 9 november 2017 in De Rank te 
Zuidhorn. Het thema is ‘achter tralies’. 
 
 

1. Opening  
Op deze ontmoetingsdag van bezinning en ontspanning heet Afien Kloosterhof, 
dagvoorzitter, 335 vrouwen welkom. Speciaal welkom is er voor dominee Eerbeek, de 
gastspreker vanmorgen en Kees Steketee, de organist.  
 
2. Mededelingen 

 Op 11 april 2018 is de Noordelijke Kunstdag met thema ‘Met hart en ziel’ te Drachten. 
Ook Henk Helmantel zal een lezing houden.  

 Op vrijdag 20 april 2018 organiseert afdeling Winsum een Passage-wandeling. 

 Er zijn dringend twee regiocoördinatoren nodig. Deze taak is belangrijk om  de 
leefbaarheid van Passage in stand te houden.  
 

3. Meditatief moment 
Na het aansteken van de Passagekaars, het teken van Gods licht in ons midden, zingen we 
Lied 608. We bidden voor vrouwen in nood, vrouwen die niet aanwezig kunnen zijn en we 
vragen een zegen over deze ontmoetingsdag.  
Uit de bijbel leest Afien Jesaja 35 : 1 – 10: bevrijding en terugkeer. De meditatie gaat over 
‘De steppe zal bloeien’. Angst kan ons verlammen. Dan ineens zegt Jesaja dat er hoop is. 
We mogen vertrouwen op Gods genade, dat de steppe zal bloeien. Dat mogen wij in ons 
leven uitdragen. De meditatie wordt afgesloten met het zingen van Lied 416. 
 
4. Lezing 
Ds. Eerbeek heeft nog niet zoveel vrouwen bij elkaar gezien, een applaus voor henzelf.  
In zijn loopbaan is ds. Eerbeek 35 jaar werkzaam geweest als gevangenispredikant – 
‘predikant achter tralies’ – en bij Justitie waar hij in totaal 60 predikanten heeft opgeleid. Het 
doel was om mensen perspectief te kunnen bieden. Al vroeg heeft hij St. Exodus opgericht 
voor begeleiding van ex-gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij. Daarnaast is ds. 
Eerbeek bestuurslid van de St. Epafras die gedetineerden in het buitenland bezoekt en 
mensen opvangt die in Nederland terugkeren na een gevangenisperiode in het buitenland.  
Ds. Eerbeek is zijn ouders dankbaar dat hij de kerk heeft leren kennen en houvast kreeg 
want God gelooft in hem. Uit zijn vele ervaringen vertelt hij over twee pubers, ‘etterbakken 
genoemd’, die leerden diaken te zijn door het samen delen van brood bij een maaltijd. De 
man Leo ontving vanaf zijn puberteit tot zijn dood de steun van Exodus. Hij is zijn leven lang 
op zoek geweest naar zijn moeder, waar hij alleen maar een krantenhoekje met haar naam 
van had en hij had niet geleerd relaties aan te gaan. Leven in de inrichting betekent ex-
communicatie: afgesloten zijn van mensen die jou lief zijn. Bij mensen wonen die je niet 
gekozen hebt. Gedetineerden leven met het gezicht naar het verleden en de rug naar de 
toekomst. Maar waar onze levens stukbreken op feiten, daar opent God de toekomst. Door 
aandacht te geven, bloeit de liefde van God op.  
Na het ontroerende verhaal krijgen vrouwen in de korte pauze een flesje water overhandigd, 
waarna vragen gesteld kunnen worden.  
Ds. Eerbeek vertelt dat hij zijn roeping kreeg tijdens een bezoek aan een dominee. Hij was in 
een boekenkamer en hoorde dat iemand buiten hem riep. Toen wist hij dat hij met 
gedetineerden wilde gaan werken.  
In de Exodushuizen hebben ca. 10.000 mensen gewoond, momenteel zijn er ca. 500. De 
meeste mensen wonen er een half jaar; onder voorwaarde dat ze niet verslaafd zijn. Het 
leven bij Exodus is zwaar. De samenhang tussen werk, relaties, zin van samenleven, wonen 
en met geld omgaan moet geleerd worden.  
Ds. Eerbeek eindigt met: ‘In het huis Mijns Vaders zijn veel woningen, ook voor jou.’  



Afien bedankt ds Eerbeek met een boeket bloemen en een boekenbon. De St. Exodus 
ontvangt van Passage een gift voor de boeiende lezing.  
In de hal hebben dominee en mevrouw Eerbeek een verkooptafel ingericht waarvan de 
opbrengt gaat naar St. Exodus.  
 
Afien spreekt het tafelgebed uit en de vrouwen gaan naar de hal voor de lunch met soep, 
broodjes en fruit. Er is tijd om te wandelen en met elkaar in gesprek te komen.  
 
5. Middagprogramma 
Het optreden van Duo Sunrise laat de vrouwen met plezier, of zelfs ontroerend, luisteren 
naar Keltische muziek. De warme vrouwenstemmen, de gitaar en de blokfluit speelden 
mooie liederen .Wat er vooral uitsprong waren de bekende liederen ‘You raise me up’ en 
‘Amazing graze’, in samenzang met de vrouwen in de zaal. 
 
Het optreden wordt onderbroken door het verhaal dat drie leden van Mien Westerkwartier 
vertellen over IJje Wijkstra, de man die 4 agenten doodschoot toen ze hem van huis kwamen 
halen. De eerste man is een vriend uit zijn jeugd, Durk Dam. Hij vertelt hoe hij IJje heeft 
gekend en wat hem opviel. De vrouw is een jeugdvriendin die zag hoe hij samenleefde met 
de vrouw die haar zes kinderen in de steek had gelaten, wat strafbaar was. Ze kon het niet 
begrijpen. Dan horen we hoe de agent die in de gevangenis in Leeuwarden IJje bewaakte 
het opvallend vond dat hij zo meegaand was. Het zijn aansprekende verhalen over gewone 
mensen die ineens een veelbesproken aanslag hebben meegemaakt van een heel 
eenvoudige man.  
Na een hartelijk applaus voor deze vertellers, bedankt Afien de leden van Mien 
Westerkwartier met een boeket bloemen.  
 
Duo Sunrise laat nog enkele liederen horen terwijl de vrouwen genieten kunnen van een 
verfrissend pepermuntje. Ze krijgen een warm applaus voor hun muziek, waarna ze van 
Afien een boeket bloemen in ontvangst nemen.  
 
6. Afsluiting 
Alle medewerkers aan deze dag worden door Afien hartelijk bedankt met een waardebon. 
Ter afsluiting zingen alle vrouwen samen het Passagelied met dwarsfluit begeleiding van 
Janny Westervaarder, van Duo Sunrise.  
Afien bedankt de vrouwen voor hun aanwezigheid, vertelt dat er koffie/thee klaarstaan en 
wenst elk een goede reis naar huis.  
 


