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Geestelijke verzorging en vrijwilligers 

 

Geestelijke verzorging 

Een flink deel van de vrijwilligers die op locatie Eckartdal van Meare actief zijn, is op een of andere wijze 

betrokken bij de geestelijke verzorging van de mensen met een verstandelijke beperking die daar wonen en 

werken. Zij ondersteunen het werk van  de geestelijk verzorger, die aan de instelling verbonden is. 

Eén van hen is Hennie van Diemen. Hij is op veel fronten actief en zegt hierover: “Geestelijke verzorging voor 
mensen met een verstandelijke beperking is moeilijker dan voor andere mensen. Het vraagt om een geheel eigen 

aanpak. Als mensen met een verstandelijke handicap de kans willen krijgen de zin van hun leven te beleven, 

moet je ook op veel fronten actief zijn. Daarbij spelen niet allen woorden en verhalen een rol, maar vooral 

beelden en rituelen. En dan gaat het niet uitsluitend om liturgievieringen. Rechtstreeks contact met de 

individuele bewoner is hier essentieel, niet alleen bij ziekte en rouw maar in het leven van alledag. Geestelijke 

verzorging richt zich ook op het personeel. Met name door hen te helpen beter te begrijpen waar mensen met een 

verstandelijke handicap zin aan beleven. De geestelijk verzorger praat met hen ook over de visie van waaruit zij 

werken en over ethische vragen waarmee zij te maken krijgen.” 

 

Kapelbegeleiding 

Met name in de praktische uitvoering van de pastorale zorg zijn veel vrijwilligers actief. De grootste groep 

vrijwilligers zet zich in om bewoners elke zaterdagavond naar de kapel te begeleiden. In de eigen kapel vindt 

daar een oecumenische viering plaats; voor veel bewoners is dat een belangrijk moment in de week. Een aantal 

bewoners kunnen daar niet zelfstandig naar toe. Zij worden te voet of met een busje door vrijwilligers opgehaald. 

Hennie begeleidt met zijn vrouw Nelleke al enkele jaren Petra. Hennie vertelt over haar: “Petra zit in een 
rolstoel. Zij is van anderen afhankelijk om ergens te komen. Voor haar is de viering een vast en  belangrijk punt 

in haar weekritme. Zij ontmoet daar anderen. Hoewel zij niet kan praten, zingt zij op haar manier mee en volgt 

alle activiteiten heel intens. Wekelijks steekt zij ook een kaarsje op voor haar overleden moeder of 

medebewoner. Na de viering in de kapel, drinken we samen koffie in de Herberg en brengen haar daarna weer 

terug naar de woning. De vrijwilligers werken in twee groepen; elke groep is eenmaal in de veertien aan de 

beurt. De meeste vrijwilligers begeleiden vaste bewoners, zo ontstaat er vaak ook een band.” 

 

Andere activiteiten 

 

Vrijwel alle vieringen worden opgeluisterd door een gastkoor of muziekgroep uit Eindhoven en omgeving. “Dat 
wederzijds contact”, zegt Hennie, “is belangrijk. Maar Eckartdal heeft ook een eigen koor en een drumband. Ook 
daarbij zijn vrijwilligers betrokken. Samen met bewoners fungeren vrijwilligers ook als koster, verzorgen de 

technische apparatuur en radio-uitzendingen van de vieringen via de eigen studio. Andere vrijwilligers helpen 

weer bij het op peil houden van het Documentatiecentrum van de Geestelijke verzorging. Daar kunnen bewoners 

en personeel allerlei materialen lenen rond diverse onderwerpen. En er zijn vrijwilligers die de administratie 

bijhouden voor de geestelijke verzorging. Met name om aandacht te besteden aan de verjaardagen voor de 

bewoners. Dat zijn belangrijke momenten in hun leven en daaraan wordt zelf in de vieringen aandacht besteed. 

Tenslotte zijn er vrijwilligers, die meer inhoudelijk bezig zijn. Eenmaal in de maand wordt de viering verzorgd 

door een werkgroep van personeelsleden en vrijwilligers. Ook in commissies, die zich bezighouden met visie, 

levensbeschouwing en ethiek, zijn vrijwilligers vertegenwoordigd. En als secretaris van het beraad van geestelijk 

verzorgers in de regio. Vanuit de wijkkerken in Woensel en Nuenen zijn bovendien vrijwilligers actief om de 

integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen in kerk en samenleving.” 

 

Waarom vrijwilliger? 

Hennie is al heel wat jaren actief als vrijwilliger en zegt daarover: “Binnen Meare worden vrijwilligers serieus 

genomen. Zij worden gezien als medewerkers, zij het zonder dienstverband en vergoeding. Het werk is 

belangrijk voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap. Daar doe je het immers voor. 

Je krijgt er wel een heleboel voor terug. Er groeit een band met de bewoners en je merkt, dat zij op prijs stellen 

wat je doet. Dat geeft voldoening. Daarnaast merk je, dat je daardoor zelf wat meer gaat relativeren in het leven. 

Je komt eerder tot het besef wat daarin nu werkelijk belangrijk is. En het sterkt jein je overtuiging dat alle leven 

-juist dat van mensen met beperkingen- beschermenswaard is. Als je eenmaal met dit werk begonnen bent, kun 

je het  moeilijk meer missen. Ik weet, dat dit bij andere vrijwilligers net zo ligt.” 
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