
Uit de Pastorale hoek
Terugbtikkend op de afgelopen weken mogen we met veel voldoening

constateren, dat Eckartdal zich van ziin beste kant heeft laten zien. Als

het feest is lijkt dat niet moeiliik. Maar om een feest ook te doen slagen,

is er ook verbondenheid nodig. leder de schouders eronder. De vele fes'

tiviteiten straalden die ondertinge verbondenheid ook uit: bewoners, medewerkers, vrii-

willigers en familie samen. Een wat merkwaardig feest, dat wel. Een zestig-iarige die

verder gaat en een zestig-jarige die vertrekt. De vertrekkende, Frans Stark, is bepalend

(geweest) voor die btijft en verder gaat: Eckartdal. De één zonder de ander; het zal wen-

nen zijn. Tijdens de verschillende afscheidsrecepties droomde de scheidende directeur

Frans Stark één jaar vooruit. Hoe zou het ziin één iaar na het vertrek van de

(hoofd)kraanvogel? Hieronder volgt de tekst van de droom, die door Frans Stark tiidens

de viering op Tweede Pinksterdag is uitgesproken.

Dromen die je verder voeren
Mijn droom gaat over een land waarin ka-

bouters wonen.
Zoals je weet zijn kabouters klein.
Maar nu waren er kabouters, die nog kor-

tere beentjes en kortere armpjes hadden

dan de anderen.
Als ze ver moesten lopen met hun korte

beentjes duurde dat heel lang en werden

zij erg moe.
Gelukkig waren er in dat land ook vogels.
Die hielpen de kleinste kabouters.
Zij mochten op de rug van de vogels mee-

vliegen.
Zo konden ook de kleinste kaboutertjes
overal komen waar ze wilden.
Nu waren er kaboutertjes, ook met korte

beentjes, die het zèlf wilden proberen.

Zeker,heï duurde wel wat langer, maar ze
kwamen waar ze wilden zijn. Andere ka-

boutertjes wilden alleen het laatste stukje
van hun tocht mee op de rug van de vo-
gel. En de kabouters met de allerkortste
beentjes mochten de hele tocht mee op de
rug van de vogel.
Daar kon zo'n vogel soms flink moe van
worden. Maar als die vogel voldoende

voer gegeten had en goed had kunnen uit-

rusten, lukte dat best.
De kleinste kabouters wilden ook graag in

paddestoeltjes wonen net als de andere
kabouters.
Er waren er die riepen: dat lukt jullie nooit.

Jullie armpjes en beentjes zijn veel te kort.
Let maar eens op, riepen zij terug in koor.
Dat zul je nog wel 'ns zien. Ze hadden
goed naar de vogels gekeken. Die hadden
niet eens armen en bouwden toch ook hun

nestje. Het zou hen vast ook wel lukken.

Sommige kabouters hadden zo'n korte
armpjes, daL ze zelt hun eten niet in hun

mond konden stoppen. Maar daar hadden
ze wat op gevonden. Ze stopten bij elkaar
het eten in de mond. En zo hielpen ze el-

kaar.
En de vogels vlogen altijd wel 'ns langs.
En waar het nodig was staken zij een

vleugeltje uit. Soms bleef zo'n vogel op
een takje zitten kijken hoe de kabouters
het deden. Dan dacht zo'n vogel wel eens
bij zichzelf : zal ik nu wél of zal ik nu niet
gaan helpen. Maar gelukkig leerden de
vogels aÍwachten tot de kaboutertjes hen

zelÍ riepen. Zelfs de kleinste kaboutertjes
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waren trots op wat zij zelÍ - met een beetje
of wat meer hulp van elkaar of de vogels -

voor elkaar hadden gekregen.
Voor de andere grotere kabouters was het

wel even wennen.
Een beetje nieuwsgierig kwamen ze kijken
in die hele kleine paddestoeltjes. Ja, zij
moesten zelf bukken om er binnen te ko-

men. Maar ze zagen hoe gezellig het was
en hoe tevreden de kleine kaboutertjes
waren. Eerlijk gezegd was het in het bos
een stuk gezelliger geworden: grote en

kleine paddestoelen door elkaar. En wat
nog belangrijker was: de grotere kabou-
ters hielpen de kleinste kabouters als de
besjes in het bos te hoog hingen om erbij
te kunnen. Maar toen de grote kabouters
de kleine moesten roepen om hen te hel-
pen de besjes te zoeken die heel laag hin-
gen...wisten zeiwe hebben elkaar nodig,
we kunnen niet meer zonder elkaar.

Na het vertellen van deze droom, sloot
pastor v.d. Wouw de Woorddienst als volgt
af:
'Toen ik naar de droom luisterde, die
meneer Stark ons vertelde, moest ik een

beetje denken aan een andere droom. Op
de laatste bladzijden van het Boek van
God, heeft een vriend van Jezus een
droom opgeschreven, die hij had.

De droom over de nieuwe stad van God.
Daar leven alle mensen heel gelukkig met
elkaar: grote en kleine, witte en donkere
mensen. ln zo'n stad voelt ook God zich

thuis.
Een land met grote en kleine kabouters,
die voor elkaar zorg hebben. Dat land lijkt
een beetje op die stad van God. Want ook
daar telt iedereen mee, is iedereen waar-
devol.
leder is anders, maar even waardevol als
een ander. leder heeft zijn eigen verhaal,
dat de moeite waard is om te kennen.
En ieder is op zoek naar een zinvol en ge-
lukkig leven. Dat is in het kort de droom
die meneer Stark had. En daarvoor heeft
hij zich sterk gemaakt om die echt te laten
worden. Voor de manier waarop je dat ge-

daan hebt past van harte een dankjewel
van ons allemaal. Want het was een inspi-
rerende droom, die aanstekelijk werkte.
Tegelijk laat je ons weten: de droom gaat
verder, er moet nog veel gebeuren. We
moeten niet indommelen in onze mooie
dromen, maar de dromen moeten ons juist
aan het werk zetten om door te gaan, ze
moeten ons verder voeren. Jouw eerdere
dromen in sprookjesvorm eindigden met
een moraal. Misschien is de moraal van
de droom van deze morgen: Kabouters
zullen zich pas Thuis-voelen in het nieuwe
land, als ze voldoende Stark zijn (ge-
maakt) in hun gevoel waardevol en van
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betekenis voor anderen te zijn. En zo
geeÍt jouw Leitmotiv ons Perspectief.
Ofwel de visie, de droom van Frans Stark
mag Wim Thuis met ons allemaal sarnen
verder gestalte geven.'

Verhalenbundel 'ln het leven ontvangen'
Tijdens de afscheidsrecepties en het Tuin-

feest hebben familie-contactpersonen, vrij-
willigers en medewerkers van Eckartdal
de verhalenbundel 'ln het leven ontvan-
gen' als jubileumgeschenk aangeboden
gekregen. Zij, die niet aanwezig waren op
één van deze bijeenkomsten, zullen de
bundel op de werkplek öf op het privé-
adres ontvangen.
Overige belangstellenden kunnen de bun-
del via de boekhandel bestellen bij de
Dienst Geestelijke Verzorging of in de
Herberg onder vermelding van het
ISBN nummer 90-7 61 48-04-X.

Bij de Dienst Geestelijke Verzorging is óók
verkrijgbaar de herdruk van het boek
'Mensen met een verhaal', over levensver-
halen van bewoners en het gebruik daar-
van binnen onze zorg.

Litu rg ievierin gen Eckartdal

12 juli 10.30 u. Dienst van Woord
en Tafel, de Vanck,
Kerkstraat Nuenen

18 juli 19.00 u. Eucharistieviering

25 juli 19.00 u. Communieviering

1 aug. 19.00 u. Communieviering

8 aug.. 19.00 u. Communieviering

15 aug. 19.00 u. Eucharistieviering

Voorgangers: pastor Werner v.d. Wouw
en de heer P. van Kampen
Koor: Bewonerskoor Eckaftdal

Voorganger: pater Henk van Galen
Koor: Bewonerskoor Eckartdal

Voorganger: Jan Kleef
m.m.v. Bewonerskoor Eckartdal

Voorganger: pastor Werner v.d" Wouw
Koor: Bewonerskoor Eckartdal

Voorganger: pastor Werner v.d. Wouw
Koor: Bewonerskoor Eckartdal

Voorganger: pater Henk van Galen
Koor: Bewonerskoor Eckartdal
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