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Deze aflevering Pastorale Verkenningen is een extranummer, waarin U 
vooral de lezingen van de gehouden studiedagen kunt nalezen. Zowel de 
katholieke als de protestantse dagen zijn in april gehouden. Inhoudelijk 
en in de vorm verschilden ze nogal, waardoor de katholieke met veel 
inleidingen in dit nummer vertegenwoordigd zijn, waar de protestanten 
de studiedagen rondom één inleider en inleiding hebben gehouden. 
Goed om nog even terug te lezen. Goed om het van de andere 
denominatie in te zien. 
 
We besluiten deze aflevering met twee mensen die ons hebben verlaten. 
Een kort bericht over Theo Gommans die vervroegd met pensioen is 
gegaan. En een In memoriam over John Hendrickx, die onlangs op 66 
jarige leeftijd vrij plotseling is overleden. 
 
 
De redactie
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Rooms Katholieke Studiedagen 
 

Geestelijke verzorging en kerk-zijn  
 
Justitiepastoraat geldt vanouds als 
een vorm van categoriaal pastoraat: 
zielzorg voor hen die moeilijk 
worden bereikt met de reguliere, 
territoriaal, georganiseerde zielzorg. 
Deze pastores hebben, net als in 
zorginstellingen, universiteiten en 
hogescholen, steeds meer te maken 
met een publiek dat niet kerkelijk 
betrokken is, en een 
organisatorische context die 
eveneens is geseculariseerd. In 
Exodus-huizen speelt deze distantie 
ten aanzien van het kerkelijk 
instituut ook bij de vrijwilligers. De 
vrees om eenzijdig geïdentificeerd 
te worden met een (bepaalde) 
christelijke kerk en de optiek die 
daarbij wordt verondersteld zit er 
bij velen goed in. Hoe kan 
tegelijkertijd zelfbewust recht 
worden gedaan aan de specifieke 
opdracht die de kerken hebben èn 
aan de eisen van een seculiere 
context? Kun je deze geestelijke 
zorg door professionals en 
vrijwilligers op een eigen wijze 
ecclesiologisch waarderen?  
door Kees de Groot 
 
Gevangen bevrijders 
Mijn eerste kennismaking met het 
justitiepastoraat vond plaats tien 
jaar geleden. In het kader van een 
bundeling van interessante 
initiatieven uit de wereld van het 
jongerenpastoraat beschreef ik een 
ontmoeting tussen leden van een 
nederlands-hervormde 
jongerenkring en jongens die 
vastzaten in rijksinrichting De 
Hartelborgt in Spijkenisse.1 Ik 
bezocht ‘pater’ Henk Hendrikx, 
inmiddels in Vught, en dominee 
Christiaan Donner in Spijkenisse en 
de protestantse jongeren in 
Zuidland, vlakbij Spijkenisse.  

                                        
1
 Kees de Groot, Tobias. Verhalen uit het 

jongerenpastoraat, Rotterdam: Diocesaan 
Pastoraal Centrum van het bisdom 
Rotterdam. 

Zo reconstrueerde ik achteraf een bijzondere avond die had 
plaatsgevonden binnen de muren van de Hartelborgt. Een 
vrijwilligster van de nederlandse-hervormde gemeente die 
regelmatig ‘de zondagskring’ (een algemeen-religieuze 
bijeenkomst van de Hartelborgt) bezocht, had het plan opgevat 
om met de jongeren van haar kerk langs te gaan bij een stel jonge 
gedetineerden - die zich overigens in de kijker hadden geplaatst 
door een project voor Haïtiaanse zwerfjongeren te ondernemen 
(een initiatief van Henk Hendrikx). 
Deze ontmoeting in de veertigdagentijd tussen nette hervormde 
jongens en meisjes en jongens die ‘wat hadden uitgehaald’ werd 
aan beide zijden uitvoerig voorbereid, maar de ontmoeting werd 
vooral gekleurd door een onverwachte gebeurtenis een week voor 
de geplande ontmoeting: één van de beoogde kerkelijke 
deelnemers overleed plotseling aan een hartstilstand. Hierdoor 
kwam het gesprek - dat toch maar gewoon doorging – direct op 
een dieper niveau; ervaringen met sterfgevallen in de eigen 
omgeving werden over en weer uitgewisseld, de gedetineerden 
troostten op hun manier hun bezoekers door te getuigen van hun 
eigen ervaringen en van hun geloof. 
Dit is een voorbeeld van, of uit de sfeer van, tamelijk klassiek 
kerkelijk vrijwilligerswerk in het justitiepastoraat. Vanuit de 
kerken wordt ‘iets gedaan’ voor gedetineerden. Tegelijkertijd 
heeft het inhoudelijk met kerk-zijn van doen. Het succes was er 
nu juist in gelegen dat er echte ontmoeting plaatsvond, dwars 
door kerkgrenzen heen, dat mensen geloof en hoop vonden in de 
ontmoeting met elkaar. 
 
Exodus en de sleutel zingeving 
Toen ik vele jaren later betrokken raakte bij een evaluatie-
onderzoek naar het functioneren van Exodus-huizen, viel mij op 
dat ‘geloof’ er een heet hangijzer was. De beleidsstukken toonden 
een ambivalente houding ten aanzien van de christelijke identiteit 
van Exodus. Weliswaar komt Exodus voort uit de christelijke 
kerken en uit het justitiepastoraat, en werkt deze achtergrond ook 
door in de aandacht voor zingeving en levensbeschouwing, maar 
de vrees om daarmee te worden geïdentificeerd bleek groot.2 De 
keuze voor ‘zingeving’ als vierde sleutel naast wonen, werken en 
relaties past bij deze terughoudendheid. Dit begrip dreigt abstract 
te blijven en een cognitief accent te krijgen. Uit het onderzoek 
bleek dat de bekende en belangrijke religieuze, dan wel 
existentiële, thema’s zoals lijden, schuld, verlangen en dood zo 
niet automatisch aan de orde komen - wat volgens de 
identiteitsconceptie van Exodus wel de bedoeling is. 
In het onderzoek werd kritisch gekeken naar de dominerende 
methode van het groepsgesprek. Andere werkvormen 
(bijvoorbeeld de gezamenlijke, begeleide muurschildering in Den 
Bosch) leken meer op te leveren.  Naar aanleiding hiervan heb ik 
gewezen op het belang van intervisie en wellicht ook supervisie 

                                        
2 Dit betreft het algemene beeld, zoals dat naar voren komt in: M. Moerings, S.G.C. 
van Wingerden en P.J. Vijfhuijze, Exodus, op de goede weg? Eindrapportage van 
het evaluatieonderzoek naar Exodus, Den Haag: Boom, 2006.  Er zijn (nader te 
onderzoeken) verschillen wat dit betreft tussen de Exodus-huizen. 
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voor medewerkers. Immers – en dat 
is ook de les van de ontmoeting op 
de Hartelborgt: alleen als je je zelf 
ook kunt inbrengen, kan er echt 
iets gebeuren op het gebied van 
geloof en zingeving. Het is zaak om 
weg te blijven van een 
secularistische ideologie (‘religieus 
geloof is de afwijking’; ‘alle wijzen 
van zingeving zijn in principe OK’), 
maar eerder gevoelig te zijn voor de 
diverse betekenissen die geloof 
voor ex-gedetineerden kan hebben 
(een mulit-religieuze, of inter-
religieuze benadering)3 en daarbij 
een spilfunctie toe te kennen aan 
geestelijke begeleiding.4 Het 
bevorderen van 
levensbeschouwelijke of religieuze 
reflectie bij de deelnemers zou een 
expliciet doel van het programma 
kunnen zijn. 
Mijn impressie was, dat een 
ambivalente, of vooral kritische 
houding jegens de kerken bij een 
deel van de medewerkers en 
vrijwilligers belemmerend werkte 
bij een open, onbevangen, en 
professioneel-normatieve omgang 
met religieuze thema’s. Hoewel dat 
niet een noodzakelijke samenhang 
is, is er op het losser worden van de 
band met de kerken 
(deconfessionalisering) in de 
praktijk ook inhoudelijke 
secularisering gevolgd, dat wil hier 
zeggen: een vervaging van de 
aandacht voor de geestelijke 
dimensie. 

 
Tussen deconfessionalisering en 
reconfessionalisering 
Het is de opzet van deze dag om 
vanuit rooms-katholiek 
justitiepastoraat integraal aandacht 
te besteden aan de inzet van 
kerkelijk betrokken vrijwilligers, in 
de gevangenis, en daarbuiten in 
maatjesprojecten en Exodushuizen. 
Deze opzet zou je binnen een 
beweging kunnen plaatsen om de 
band van Exodus met de kerken - 
die  formeel altijd gehandhaafd is 
gebleven en in de identiteitsnotitie 
ook inhoudelijk is geëxpliciteerd, 
maar in de praktijk niet zo duidelijk 

                                        
3 Een dergelijke benadering wordt ook 
voorgestaan in de Identiteitsnotitie (‘Tien 
punten’) van Exodus.  
4 Zie Tjeu van Knippenberg, Tussen Naam en 
Identiteit. Ontwerp van een model voor 
geestelijke begeleiding, Kampen: Kok, 
2000[1998]. 

aanwezig is gebleken - om die band weer te accentueren. Ofwel: 
om te werken aan een zekere reconfessionalisering.  

Binnen dit spanningsveld staat mijn bijdrage, waarbij ik noch 
een pleidooi houd voor secularisering - dat eerste zal niet 
verbazen - noch voor reconfessionalisering. Het is mijn inzet om 
te schetsen welke plaats geestelijke verzorging in onze ver 
doorgemoderniseerde samenleving krijgt. Vervolgens zal ik 
bespreken welke praktisch-ecclesiologische vragen deze situatie 
oplevert.  Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan het denken over 
‘het religieuze’ van het justitiepastoraat (binnen en buiten de 
muren), echter niet met  de kerkelijke organisatiestructuren als 
invalshoek. Wel kom ik  op die verhouding met de gevestigde 
kerken terug, omdat het uiteindelijk het samenspel is tussen 
kerkelijke en seculiere structuren is die de context van geestelijke 
verzorging bepaalt. Tot slot besteed ik afzonderlijk aandacht aan 
het belang van vrijwilligerswerk in het door mij geschetste 
perspectief.  

 
Kerk in liquid modernity  
In het praktisch-ecclesiologische studieboek Levend lichaam heb 
ik betoogd dat ons perspectief op kerk sterk wordt gekleurd door 
een solide-modern perspectief.5 Een kerk is in dit perspectief door 
en door georganiseerd, geregeld, en de grenzen liggen vast. Een 
laatmodern, of liquid modern, perspectief6 opent de ogen voor 
vloeibare manieren van kerk-zijn, waarbij kiezen om mee te doen 
belangrijker is dan lidmaatschap, persoonlijke beleving een groter 
accent krijgt dan instemming met een voorgeschreven leer, en 
verbindingen tussen mensen kunnen variëren van zeer 
kleinschalig tot mega-groot, van fysiek tot virtueel.7 Binnen zo’n 
netwerkbenadering komen verschijnselen in beeld die anders 
buiten het zicht zouden blijven of louter vanuit de gevestigde 
instituties bekeken zouden worden, waardoor belangrijke zaken 
worden gemist.  

 
Kerk-zijn en een kerk 
Ik maak dus onderscheid tussen een kerk, die per definitie 
georganiseerd is, en ‘kerk’ of kerk-zijn als aanduiding voor de 
verbondenheid met God en met elkaar die mensen ervaren in hun 
gemeenschappelijk vieren, belijden, beleven, handelen in welke 
sociale context dan ook.  Dit onderscheid sluit aan bij het 
dagelijks spraakgebruik waar mensen zeggen, bijvoorbeeld bij 
een incidentele ontmoeting waar wordt gebeden, gezongen en 
geloofservaringen worden uitgewisseld: ‘Dit is voor mij kerk.’ Deze 
aanduiding is betekenisvol als aanduiding voor een subjectieve 
ervaring van gelovig samenzijn. De uitspraak ‘Dit is een kerk’ zou 
in de oren van de overige aanwezigen waarschijnlijk klinken als 
een misvatting of een poging tot kerkstichting. 
Sociologisch wordt een kerk gekenmerkt door een afbakening in 
tijd en ruimte. Een kerk is een godsdienstige groepering waar je al 
dan niet bij kunt horen en met (minstens een streven naar) enige 
continuïteit. Kerk-zijn staat voor de specifieke ervaring van 
religieuze gemeenschap, die bijvoorbeeld theologisch geduid 
wordt als ‘de door God geschapen menselijke ruimte waarin Jezus 
als de Christus ter sprake gebracht wordt en zo zelf aan het woord 

                                        
5 R. Brouwer, C.N. de Groot, H.P. de Roest, E. Sengers & S. Stoppels, Levend 
lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland, 
Kampen: Kok, 2007. In het vervolg van deze lezing wordt mede uit deze uitgave 
geput. 
6 Vgl. Zygmunt Bauman, Liquid modernity, Cambridge: Polity, 2000.  
7 Vgl. Michael Hochschild, Religion in Bewegung. Zum Umbruch der katholischen 
Kirche in Deutschland, Münster: LIT, 2001 en Pete Ward, Liquid Church,  
Peabody/Carlisle: Hendrickson/Pater Noster, 2002. 
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komt’8. Op voorwaarde dat het 
element ‘gemeenschap’ in een 
theologische omschrijving van kerk 
niet direct wordt ingevuld als een 
soort vereniging, laat het ruimte 
voor tijdelijke vormen van 
samenzijn en zelfs voor vormen van 
communicatie zonder fysieke 
interactie, zoals via de televisie of 
het internet. 
 
Categoriaal pastoraat  
of fluïde vorm van kerk-zijn? 
Bezien vanuit de vloeibare 
moderniteit komt ook het 
verschijnsel in beeld dat zich, 
voortbouwend op een kerkelijk 
initiatief, vormen van kerk-zijn gaan 
ontwikkelen in een seculiere 
setting.  Traditioneel, of beter: 
vanuit solid modernity, spreken we 
hier van categoriale zielzorg: naast 
de dominante territoriale 
organisatie van kerk, is er ook een 
traditie van zielzorg voor bijzondere 
categorieën personen die wegens 
omstandigheden niet of moeilijk in 
staat zijn om deel te nemen aan het 
reguliere parochie- of 
gemeenteleven. Zo krijgt dit werk 
een plaats binnen een alternatieve 
structuur die de beperktheid van 
het territoriale model aanvult: op 
deze wijze hebben gelovigen toch 
toegang tot hun kerk, ook wanneer 
ze geheel of grotendeels, min of 
meer tijdelijk, in een andere 
omgeving verkeren dan hun 
oorspronkelijke woonomgeving. Ik 
wil hetzelfde verschijnsel vanuit een 
ander perspectief beschouwen 
zodat de eigenheid ervan beter in 
beeld komt. Daarom spreek ik, 
wellicht wat omslachtig, van kerk-
zijn rond kerkelijke initiatieven in 
een seculiere setting.9  
Ik volg in de bespreking daarvan 
het, toch tamelijk moderne, 
raamwerk van Levend Lichaam om 
zo de theologische vragen en 
spanningsvelden uit de praktijk 
naar voren te laten komen, waarin 
solide en fluïde vormen naast, door 
en tegen elkaar in aanwezig zijn. 
 

                                        
8 Ernest Henau, Zijn verhaal moet doorgaan. 
Over christelijke gemeenschapsopbouw, 
Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 21. 
9 Vgl. P. Post, T. Nugteren & H. Zondag, 
Rituelen na rampen. Verkenning van een 
opkomend repertoire, Kampen: Kok, 2002, 
p. 114-133. 

Geestelijke verzorging in context 
Op diverse plaatsen in Nederland zien we plaatsen ontstaan waar 
in een oecumenische, of zelfs multireligieuze, setting kerk-zijn 
wordt beleefd: in ziekenhuizen, in de krijgsmacht en instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg èn in en rond justitiële 
instellingen. In justitiële inrichtingen staan kerkelijke identiteit en 
kerkelijke cultuur vaak op gespannen voet met de omringende 
subcultuur. Zo staat de verbale kerkelijke cultuur vaak ver af van 
gedetineerden, zelfs als zij het Nederlands voldoende machtig 
zijn.10 Kenmerkend voor bajesvieringen (er zijn ook vieringen in 
sommige Exodushuizen) is, dat er geschakeld wordt tussen 
huiselijke en verheven taal. Er is een informele sfeer waarbinnen 
echter ruimte wordt gemaakt voor rituele momenten. Deze 
vieringen hebben een eigenheid, die hen ook aantrekkelijk maakt 
voor vrijwilligers. ‘Hier gebeurt het.’  

Maar komt de kerkelijke identiteit hier wel voldoende uit de 
verf in een context die enerzijds seculier en anderzijds 
multireligieus is? Welnu, er wordt gevierd, verkondigd en 
gebeden, er is pastorale zorg, geloofsgesprek en gemeenschap – 
van voorganger, vrijwilligers en gedetineerden, gedoopten en 
ongedoopten. Daarom beschouwt theoloog en onderzoeker Paul 
Oskamp deze vieringen als volwaardige kerkdiensten hoewel veel 
deelnemers nog onbekend zijn met de eerste beginselen van het 
christelijk geloof. 
Eucharistie of avondmaal wordt er slechts zelden gevierd. Dit is 
goed te begrijpen vanuit de verwachting dat juist hierin naar voren 
zou komen dat de deelnemers zich op uiteenlopende wijzen 
verhouden tot wat wordt gevierd. Dit is een kwestie die speelt bij 
alle vieringen in min of meer gesloten samenlevingen als die van 
een penitentiaire inrichting of een marineschip: de 
leefgemeenschap bestaat niet enkel uit christengelovigen. 
Hetzelfde geldt voor verpleeghuizen, naarmate daar de 
onkerkelijke en niet-christelijke generaties een groter aandeel 
gaan innemen. Datgene wat past bij de viering van het christelijk 
geloof kan dan op gespannen voet komen te staan met de 
verwachtingen en verlangens van de gemeenschap die ‘toevallig’ 
hier bijeen is. 
Naast de vieringen zijn er gespreksgroepen en de persoonlijk 
contacten met de geestelijk verzorger. Uit Kaski-onderzoek blijkt 
dat de helft van de respondenten die persoonlijke gesprekken 
voeren met de geestelijk verzorger dat doen met iemand van de 
eigen geloofsrichting. Katholieken hebben meestal wel (en relatief 
vaak) met een eigen pastor (of ‘pater’) van doen, maar anderzijds 
betekent het ook dat rooms-katholieke geestelijke verzorgers veel 
te maken hebben met niet-katholieken. Wat de helft van de 
gedetineerden betreft doet de richting van de geestelijke 
verzorger er hier toe. Ook wat dit contact betreft is geestelijke 
verzorging dus meer dan alleen een voorziening voor eigen 
gelovigen.11 
Justitiepastoraat is meer dan zomaar pastoraat in een andere 
context. De context stuwt de vraag naar pastoraat op; juist binnen 
het leven in een gevangenis en direct daarna heeft pastoraat een 
belangrijke waarde.  In het gewone leven van ‘gemiddelde 
mensen’ buiten de muren is de behoefte aan pastoraat beduidend 
minder groot. 
 

                                        
10 P. Oskamp, Overleven achter steen en staal: vieringen en geloofsbeleving in de 
bajes onderzocht, Zoetermeer: Meinema, 2004, p. 56-61. 
11 L. Spruit, T. Bernts & C. Woldringh, Geestelijke verzorging in justitiële 
inrichtingen, Nijmegen: KASKI/ITS, 2003. 
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De vraag naar identiteit 
Rond vormen van categoriaal 
pastoraat zien we een, meer of 
minder vruchtbare, spanning tussen 
het optreden vanuit een bepaalde 
religieuze traditie en het werken 
vanuit de organisatie. Het naast, of 
in plaats van, elkaar gebruiken van 
begrippen als pastores, imams, 
humanistisch raadslieden aan de 
ene kant en geestelijk verzorgers 
aan de andere kant wijst op een 
(nog) niet besliste strijd tussen twee 
soorten definitie van de situatie. 
Bezien vanuit het 
levensbeschouwelijk of religieus 
genootschap (de Zendende 
Instanties) representeren de in 
instellingen werkzame religieuze 
specialisten een specifieke 
religieuze traditie, net zoals ze dat 
in de wereld buiten de instellingen 
doen. Ze heten dan ook bij 
voorkeur priesters, raadslieden, 
predikanten, pastoraal werkers of 
imams. Instellingen (hier 
aangestuurd door de Dienst 
Justitiële Inrichtingen) echter, zijn 
onderhevig aan de institutionele 
logica om hen, indien ze in dienst 
van de instelling zijn, als ‘geestelijk 
verzorgers’ te beschouwen. En zelf 
zijn deze zich in toenemende mate 
ook als zodanig gaan zien.  
Een dergelijke ontwikkeling kan 
ertoe leiden dat geestelijke 
verzorging zich ontwikkelt tot één 
van de aanwezige professionele 
disciplines, met specifieke kennis, 
vaardigheden en methodieken, 
toegespitst op existentiële en 
religieuze begeleiding en 
ondersteuning. Anderzijds wordt 
deze beroepsgroep gekenmerkt 
door een zekere distantie ten 
opzichte van vooropgestelde 
specifieke doelen en protocollen, 
en het accentueren van empathie 
en ‘er zijn’.  
Hoe met dit spanningsveld om te 
gaan? Het rapport Dienst 
Geestelijke Verzorging in 
organisatie en beleid van de NZR-
commissie Geestelijke Verzorging 
sprak twintig jaar geleden over een 
creatief spanningsveld en verbond 
dit met het begrip ‘vrijplaatsfunctie’ 
dat dan niet enkel wordt gebruikt 
om de praktijk van de geestelijke 
verzorging aan te duiden, maar ook 
de verhouding tot andere 

disciplines.12 Dominant lijkt inmiddels echter de trend om de 
geestelijke verzorger op te nemen in de professionele organisatie. 
De socioloog Meerten ter Borg bepleitte zelfs dat geestelijke 
verzorging vorm zou moeten krijgen als een eigen, 
levensbeschouwelijk neutrale, professie voor het onderhoud en 
herstel van betekeniskaders. 13 Geestelijk verzorgers dienen in de 
eerste plaats te zijn ingebed in de staf van de instelling. 
Vervolgens kunnen ze ook wel kerkelijk gebonden zijn, wat hen 
een duidelijke identiteit verschaft en een belangrijke 
infrastructuur van vrijwilligers en nazorg. Voor de kerken zijn 
geestelijke verzorgers dan verspieders in de laat-moderne en 
ontkerstende samenleving en gesubsidieerde dienstverleners van 
de kerk als service-instituut. 
De theoloog Anton Houtepen daarentegen bepleit een 
herwaardering van de ‘ambtelijkheid’ van de geestelijke 
verzorger.14 Hij plaatst het instellingspastoraat in de traditie van 
pastoraat èn diaconie. Geestelijke verzorging is dan zorg vanuit de 
gemeenschap voor noodlijdende binnen en buiten de kerk. De 
geestelijk verzorger is een diakonos (makelaar) tussen patiënt en 
medische staf, patiënt en thuis, patiënt en geloofsgemeenschap. 
Hij of zij is er voor de zorg voor de ziel. Temidden van de 
contingentie, de situaties van geestelijke nood, verkondigt deze 
hoop. Zijn of haar beroep wordt gedragen door de communio 
sanctorum; hij of zij representeert Christus. 
Veel geestelijke verzorgers zullen, tussen deze twee 
gearticuleerde posities in, vanuit hun veelal pastoraal-theologische 
achtergrond dienstbaar trachten te zijn aan de mensen die aan 
hun zorg zijn toevertrouwd, werkend met een breed palet van 
hoogkerkelijke rituelen tot laagdrempelige gesprekken van mens 
tot mens. De grenzen van kerk-zijn worden vloeiend wanneer 
mogelijke deelnemers daaraan - kerkelijk, niet zo kerkelijk of 
onkerkelijk - komen en gaan, terwijl voorgangers zijn gericht op 
het geestelijk welzijn van de patiënten – ongeacht hun religieuze 
oriëntatie. 
Bij kerkelijke initiatieven in seculiere instellingen lijkt het nodig 
om een onderscheid te maken tussen de beroepskrachten die 
vertrekken bij een christelijk referentiekader en zij die door hen 
bereikt worden zonder dat zij noodzakelijkerwijs dit kader delen. 
Waar christelijke identiteit en feitelijke beleving elkaar vinden, 
kan er iets van kerk-zijn ontstaan. Maar deze kunnen ook zozeer 
uiteenlopen dat dit uitblijft, en er minstens op zoek wordt gedaan 
naar een uitbreiding van het repertoire aan religieuze 
voorstellingen en rituelen. 
Indien echter wordt vastgehouden aan een verbinding met kerk-
zijn, vraagt  de impact die van een seculiere setting uitgaat om 
theologisch verantwoorde keuzes. Ten eerste: zet je in op het 
bedienen en vormen van de leden van een bestaand 
kerkgenootschap of zet je in op het faciliteren en beleven van een 
momentane religieuze gemeenschap? Geredeneerd vanuit het een 
strikte ecclesiologie (en het strategische belang van identity 
markers) is het verstandig een scherp onderscheid te maken 
tussen de kerk in strikte zin en parakerkelijke of 
dienstverlenende, evangeliserende activiteiten die hieromheen 
plaatsvinden. Deze dienen toeleidend en dienstbaar, wellicht ook 
kritisch, te zijn ten aanzien van de kerk, maar niet zelf kerk te 
worden. De kerk zelf zou vooral moeten voortgaan in de traditie, 
inzettend op duurzaamheid en continuïteit.  

                                        
12 Dienst geestelijke verzorging in organisatie en beleid, Utrecht: Nationale 
Ziekenhuisraad, 1987. 
13 Meerten B. ter Borg, Waarom geestelijke verzorging?, Nijmegen: KSGV, 2000. 
14 Anton Houtepen (2000), 'God in het ziekenhuis', in: Praktische theologie 27 (4), 
p. 466-479. 
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Hiermee verbonden is een tweede 
vraag: hoe breed zie je kerk-zijn? Is 
dat uiteindelijk toch iets voor 
ingewijden, voor hen die zich met 
Jezus Christus hebben verbonden, 
of voor iedereen die zich op dat 
moment. Rond de viering van de 
sacramenten, met name de twee 
algemeen erkende: doop en 
avondmaal, komt deze vraag scherp 
naar voren. Maar de algemene 
vraag is: dient ecclesiogenese, de 
wording van kerk-zijn in de concrete 
context, gehonoreerd en bevorderd 
te worden, of dient eerder de band 
met de afzonderlijke denominaties 
te prevaleren? 
Zij die de ecclesialiteit van 
postmoderne betrekkingen van 
kerk-zijn graag erkend zien komen 
tot een positieve waardering van 
fluïde vormen van kerk-zijn. Ten 
eerste is die er vanuit een 
laagkerkelijke ecclesiologie.15 ‘Waar 
twee of drie in Mijn naam bijeen 
zijn, daar ben Ik hun midden’ 
(Mattheüs 18,20) is in dit verband 
een geliefd vers. De belijdenis van 
Christus (‘in mijn Naam’) wordt zo 
van groter belang gedacht dan het 
staan in een ambtelijke lijn, of een 
ander criterium dat verband houdt 
met een institutionele 
verschijningsvorm van de kerk van 
Christus.  
Ten opzichte van de 
kerkopvattingen van gevestigde 
kerken schept deze benadering 
openheid om tot een ruime 
waardering van kerk-zijn te komen. 
Toch leidt zowel de 
ecclesiologische uitwerking van dit 
principe als de ecclesiale praktijk 
soms tot het hanteren van scherpe 
grenzen op grond van het 
instemmen met een specifieke 
belijdenis, en in die zin tot 
sektarisme.16 Het accent op de 
geloofsgemeenschap ter plaatse 
(congregation) kan leiden tot 
afsluiting ten opzichte van kerk-zijn 
elders. 
Waar wel volop ruimte wordt 
geboden aan momentane vormen 
van gemeenschap, wordt kerk-zijn 
niet meer gebonden aan een 
concrete gemeenschap. Hier wordt 

                                        
15 Deze is bijvoorbeeld de positie van Pete 
Ward (zie noot 7). 
16 C.N. de Groot (2006), ''Wij zijn de kerk' 
maar wie zijn wij? In discussie met het 
congregationalisme', Collationes 36 (3) p. 
303-320. 

kerk-zijn een breed en vloeiend verschijnsel; sommige auteurs 
spreken zelfs van wolkenvormige gemeenschappen.17 Zij nemen 
grote afstand van het denken in solide lokale gemeenschappen. 
Bij hen opereren pastores in de vrije ruimte, bijvoorbeeld als 
rituelenspecialisten. Vanuit die positie trachten ze kerk-zijn te 
bevorderen, zonder veel te investeren in de opbouw van een 
gemeente. Opmerkelijk genoeg benadrukt de Duitse thelooog en 
socioloog Michael Hochschild hierbij de verbondenheid met de 
wereldkerk, in het bijzonder een bisdom. Hier zien we juist een 
affiniteit tussen een hoogkerkelijke ecclesiologie en de 
waardering van fluïditeit: rond het optreden van pastores, en de 
deelname aan sacramentele handelingen, vormt zich een in 
zekere zin momentane gemeenschap. 
 
Middelen en leiding: wie betaalt bepaalt? 
Nu doet zich het verschijnsel voor dat bij geestelijke verzorging in 
en rond justitiële inrichtingen het bereik van de kerkelijke 
organisatie beperkt is. Hier wordt kerk-zijn mede mogelijk 
gemaakt en bepaald door seculiere instellingen. Wie professioneel 
bij deze activiteiten betrokken is, wordt geconfronteerd met de 
inhoudelijke effecten die uitgaan van de gegeven structuur en de 
ter beschikking gestelde middelen. 
Deze situatie brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheid 
voor het bewaken van bepaalde kwaliteiten van kerk-zijn ook op 
de schouders van de professionals komt te liggen. De kerkelijke 
organisatie en haar bestuurders zijn immers slechts op afstand 
betrokken. Zo is het in een instelling van belang om kritisch te 
bezien welke invloed er uit gaat op het, ook ecclesiale, karakter 
van geestelijke verzorging van de wijze waarop de organisatie is 
gestructureerd en hoe de middelen worden toegewezen. In 
hoeverre spelen religieuze en confessionele verschillen nog een 
rol? Welke financiële waardering is er voor liturgische activiteiten? 
Voor uitvaartdiensten? Wordt aandacht voor het sociale netwerk 
van de bewoner gerekend tot de kernactiviteiten? Dergelijke 
vragen raken de inhoud van het pastorale werk, maar worden niet 
louter in een kerkelijk verband beslist. 
In de context van instellingen is het dus interessant om het 
optreden van de pastorale professional te bezien tegen de 
achtergrond van de organisaties die deze vertegenwoordigt: i.c. 
kerk en justitie. In dit verband is de vergelijking met de wereld 
van de zorg interessant. Terwijl in het verleden de geestelijke 
verzorger in een ziekenhuis zich vaak afzijdig hield van de 
organisatiestructuur, heeft deze daar tegenwoordig vaak één of 
andere positie in gekregen. Het belang van een kerkelijke zending 
lijkt hier daarentegen af te nemen. Hierdoor verschuift de macht 
over de geestelijke verzorging van de kerk naar de instelling en 
worden kerkelijke richtlijnen minder richtinggevend. Vanuit de 
instelling wordt geestelijke verzorging vervolgens geconfronteerd 
met beleidsmaatregelen met betrekking tot financiering, 
registratie, controle en effectmeting die tot gevolg hebben dat 
geestelijke verzorging raakt ingebed in een productiegericht 
systeem of hierdoor wordt weggedrukt. Ze kan ook trachten daar 
dwars tegenin overeind te blijven, maar dat is op den lange duur 
minder goed vol te houden. Het is de vraag hoe geestelijke 
verzorging in de wereld van justitie, met haar eigen 
ontwikkelingen, zich hierbinnen opstelt.18 Nader onderzoek naar 

                                        
17 Ad Willems, 'Netwerken en wolkenvorming. Mogelijkheden van kerkelijke 
gemeenschap rondom een goed verhaal', in: M. Kalsky, A. Lascaris & L. 
Oosterveen (red.), Bouwen met los zand. Theologische reflecties op verschil en 
verbondenheid [DSTS-Cahier 7], Nijmegen/Zoetermeer: DSTS/Meinema,  49-66. 
18 Zie hierover de bijdrage van Fons Flierman in Pastorale verkenningen 2, p. 10-
13; L. van Gastel & A.H.M. van Iersel, Vier besturingsmodellen voor de geestelijke 
verzorging in de zorg. Budel: Damon, 2007; H. Schilderman, ‘Religie en zorg in het 
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de institutionele dynamiek in de 
uiteenlopende werkvelden 
waarbinnen geestelijke verzorging 
opereert, is dringend gewenst (en 
wordt inmiddels voorbereid). 
 
Vrijwilligers  
als dragers van kerk-zijn 
Worden professionals in het 
justitiepastoraat al gewaardeerd 
omdat ze aandacht hebben voor de 
(ex-)gedetineerde als mens – voor 
vrijwilligers geldt nog meer dat ze 
louter doordat ze er zijn ervan 
getuigen dat de buitenwereld hen 
niet heeft afgeschreven.  In het 
algemeen geldt dat ‘kerksheid’ 
bevorderend werkt voor het 
verrichten van vrijwilligerswerk, niet 
alleen omdat kerkgang de 
regelmatige blootstelling aan de 
boodschap van naastenliefde en de 
notie van een open gemeenschap 
impliceert, maar ook omdat 
kerkgangers deel zijn van een 
sociaal netwerk wat de kans 
vergroot dat er (met succes) een 
beroep op hen wordt gedaan. Een 
combinatie van gelegenheid en 
motivatie dus. Als daar de capaciteit 
bij komt, heb je al snel met een 
dader van vrijwilligerswerk te doen. 
De solid church levert mensen voor 
vrijwilligerswerk in en rond het 
pastorale werk in gevangenissen. 
Onder andere hierom dient het 
feitelijke samenspel van fluïde en 
solide vormen van kerk-zijn in het 
oog te worden gehouden. 
Met de inzet voor gedetineerden, 
bewoners van Exodushuizen en ex-
gedetineerden geldt 
justitiepastoraat (via ISNA) typisch 
als een service delivery 
organisation.19 Centraal staat het 
goed bedienen van anderen door 
vrijwilligers waar eisen aan worden 
gesteld. Deze vrijwilligers verrichten 
daarbij een soort onbetaalde 
arbeid, eerder dan dat hun inzet, 
zoals bij vrijwilligers in de parochie, 

                                               
publieke domein’ in: W.B.H.J. van de Donk 
e.a.(red.), Geloven in het publieke domein. 
Verkenningen van een dubbele 
transformatie, Den Haag/Amsterdam: 
WRR/AUP, 2006, p. 395-416. 
19 L. Meijs, ‘Van particulier naar staat naar 
markt naar … nieuwe modellen voor 
vrijwilligerswerk’, in G.J. Buijs en T.J. van 
der Ploeg (red.), Pro Deo. Geïnspireerd 
blijven in vrijwilligerswerk, 
Zoetermeer/Utrecht: Boekencentrum/ICS, p. 
62-76. 

bij het actieve lidmaatschap van de club hoort.  
Voor de aansturing van dit type vrijwilligers staat de vraag ‘wat 
moet gebeuren’ (de doelen en de taken) eerder centraal eerder 
dan de aandacht voor de leden. In bedrijfskundig jargon: dit 
vrijwilligerswerk vraagt om programmanagement, eerder dan 
ledenmanagement. Het is van belang om die inhoud aandacht te 
geven, ook pastoraal-theologisch. Ik heb hier betoogd dat (de 
vrijwillige inzet voor) justitiepastoraat niet alleen kerkelijk is 
omdat het uitgaat van de kerken, maar ook omdat het inhoudelijk 
zo dicht staat bij de centrale opdracht van de kerken - zo dicht dat 
minstens in analoge zin gesproken kan worden van een vorm van 
kerk-zijn. Hier gebeurt kerk-zijn. Het voorbeeld van de Hartelborgt 
liet dat al zien, op een paradoxale wijze juist misschien omdat het 
organisatiekundige onderscheid tussen vrijwilligers en klanten 
werd doorbroken. De gevangenen werden bevrijders.   
Aan deze lezing ligt het vermoeden ten grondslag dat 
justitiepastoraat, als een knooppunt van een fluïde vorm van kerk-
zijn, Gods verborgen aanwezigheid in de wereld thematiseert, 
Gods woord in deze wereld laat klinken, en de Geest van liefde 
laat oplichten in de onderlinge verbondenheid van mensen. De 
klassieke noties van sacramentaliteit, verkondiging van het Woord 
en gemeenschap in verbondenheid met het ambt, zijn uitstekend 
geschikt om een zinvolle invulling te krijgen in onze liquid 
modernity. 
Geestelijke verzorging is meer dan professionele hulpverlening. 
Juist de inzet van vrijwilligers laat zien dat de gemeenschap van 
God en mensen zich uitstrekt over muren heen, van instellingen, 
van huizen, van denominaties. Door theologisch door te denken 
op de condities van de laatmoderniteit, hier getypeerd als 
vloeibare moderniteit, komt er ruimte voor erkenning van een 
specifiek-kerkelijk initiatief in het  seculiere domein, voorbij de 
tegenstelling tussen kerk en wereld. 
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