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ttLeven is qroeien".
In deze VeerticJdagentijd
staat dit theÍna centraal
binnen de groepen van de
Dagaktiviterten
en ap meniEe leefgroep.
Aanleiding on er 'n
ogenb)ik bjj stil te
blfiven staan.

l4ensen groeien 'n Teven Tang
niet enkel met lfif en leden
maar ook met geest en hart
en in het omgaan met el-kaar.
Je i-even is noait af .

federe l-evensfase
heeft haar eigen groei-
mogelijkheden, maar ook grenzen.

Dit project stelt ook ons,
die zorq wifLen hebben
voor hen die beperkt zljn
in hun groeimogelijkheden
voaÍ vÍagen.

Vragen afs: wat zie ik
aLs beTangrijk in zijn groei?
Wat l-aat ik qroeien en bfoeien
en wat snoei ik?
Is dat tot zijn geluk
of tot n{n gemak?
Ben ik voor de bewoner
een voedingsboden
waarop hfi kan wortefen?
Ben ik voor de bewoner
die veilige boom
waarin hl net een gerust
hart kan nestel-en?

Wortel-en en nesteJ-en
om te kunnen groeien,
uitgtoeien
tot nieuw leven,
nieuwe mogeTijkheden,
gïenzen verTeggen.

Tot die vragen
brengt ons dit project.
Tot die vragen
brengt ons ook
de boodschap van Pasen,
Feest van het Nieuwe Leven.

Werner van de Wouw
pastor
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Die boom is begonnen als klein zaadje.,
maar klein kan veel.'
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HOUDEN WIJ VOOR ELKAAR DE DEUR OPEN?

OverweginS bij Kerstmis 1985?

Kerstmi-s staat op Eckartdal
dit jaar rn het teken van
de (open) deur. Toegang
hebben tot elkaar is voor-
waarde voor zoiets als
kontakt.
Waar het leven zo intensief
wordt gedeeld - zoals hier
op Eckartdal - is kontact
en toegang hebben tot etkaay. ;.'.:tl;:.

een levensnoodzaak.
De deur staat a1s het ware
symbool voor toegangsmoge-
Ii j kheid .

Immers de deur maakt het
mogelijk toegang te hebben
tot elkaar, maar kan even-
zeer toegang onmogelljk
maken als hrl gesloten
blijft. We kunnen onze
eigen deur gesloten houden.
Dan houden we de ander buiten. Ze
interesseren ons nret of zijn mis-
schien wef bedrergend. We koesteren
dan onze verllge eigenheid. Dat kàn
tot zelfgenoegzaamherd leiden: we

hebben dan aan onszelf genoeg.
Maar ook anderen kunnen voor ons de
deur op slot houden.
We kloppen dan tevergeefs aan. Dan
voelen we ons buitengesloten, horen
er kennell;k niet br1.
In de komende Advents- en Kersttijd
wl11en we op Eckartdal proberen
stapje voor stapje de deur naar elkaar
wat meer open te zetten.
(Overigens een oud Adventsgegeven,
zoals sommigen onder U zich mi_sschi-en
nog we1 zull-en herinneren: elke dag
in de Advent mocht er vroeger op
school een deurtje worden opengemaakt
van de Adventska I ender) .

De deur wilfen we open gaan zetten
vanuit onze eigen vertrouwde groep om

daarna te kijken ln de rrchting van
de ander , onze buren.
Dat is helaas soms ook bij ons niet
zo vanzelfsprekend. Ook tn drt opzrcht
zijn we op Eckartdal een aardige af-
spiegellng van wat er in de rest van
de samenleving gebeurt - ook dat heet
normalisatie !
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We hopen een open deur aan te treffen,
ook bij de groepen die wat verder van
ons weg staan - en dat bedoelen we

zeker ni-et alleen in geografisch op-
zrcht.
Leefgrcepen van verschlll-end karakter
en met verschillende mogelilkheden
gaan op zoek naar el_kaar, om te ont-
dekken wat ztl voor elkaar kunnen
betekenen.
Eckartdal heeft - gelukkig - geen
poort, geen muur of hek- En toch ll1kt
er soms iets van een gesloten deur,
di-e het voor de mensen van Eckartdal
moerli;k maakt om de mensen dle rn de
rest van de samenleving wonen tegemoet
te treden. Nog moerlijker 1J-jkt het
soms voor de mensen tn dat gedeelte
van de samenlevj-ng om de stap over de
drempel van Eckartdal te wagen -

Eckartdal en haar bewoners tegemoet
te treden en kontakt te maken.
In dit Advents- Kerstproject wi11en we
proberen wat meer oog te krijgen voor
elkaar, bewoners van eenzelfde leef-
en aktiviteitengroep, maar ook en
vooral voor bewoners van andere woningen
en groepen én bewoners uit de buurt
waarvan we deel- ultmaken.
De deur naar elkaar toe open zetten om

elkaar op te zoekenn elkaar teontmr:eten,

,:;ri;;i
,:1i1 i;,1;i.

.;1

,: t:

19



dat is wat de Kerstbood-
schap ons wil- vertellen.

Jozef en Irlaria vonden op
hun (levens) reis veel
deuren voor hen gesloten.

'De mensen hadden geen oog

voor hen en voor de zorg
waaraan zij behoefte hadden.

Tenslotte vonden ze een 'oPen
deurt in het 'huis van de kleinent,
van de herders en hun schapen.
!{aarschijnlijk een 'huis' zonder deur,
een open huis, omdat er toch weinig
te halen val-t. Waar men weinig zorg
hoeft te maken om het behoud van zijn

UIT DE PASTORALE HOEK

Van de laatste ontwikkelingen op het
pastorale begeleiding wil ik in deze

NILAR BEIVONERS TOE

è9vel!e :-5erelpreleE!
Zoals ook j-n de 'overwegi-ng' is
geschreven zullen a1le groepen tijdens
de Adventsperi-ode bezig zijn met een
projekt waarin centraal za1 staan oog
te krijgen voor elkaar, dichtbij ón
veraf. Een werkgroep bewaakt de 'rode
draadr -

Niet alleen za1 daarom de aandacht ge-
richt worden op de eigen glroep, maar
ook op de andere groepen en ook op de

wijk (buurt) waarvan we deel uitmaken.
Daarom ook, dat de werkgroep "Eckart-
da1 in de wijk" betrokken is bij dit
projekt om de kontakten tussen
Eckartdalbewoners en wijkbewoners in
met name deze periode concreet te
maken. Dit projekt zal met twee
Kerstvieringen (om half vier en zeven
uur) op 24 december worden afgesloten.
In het Buitenhuis aan de Mgr. Swinkel-
straat zal evenals vorig jaar een ei-gen
Advents- Kerstprojekt worden gehouden
onder de titel 'Op zoek naar een
nieuwe koningr. Dit projekt wordt met
een Kerstviering op 23 december afge-
sloten.

bezit, kan men nog openstaan voor
anderen, voor wat werkelijk van belang
i-s in het leven.
Ik heb wel eens het idee, dat onze be-
woners vaker en beter getuigen zijn van
deze (Kerst) boodschap dan waartoe wij
in staat z.-1n.
Misschien valt er voor ons wat te leren.

Werner van de Wouw,

pastor
***************************************

vlak van de levensbeschouwelijke en
uitgave er enkele in het kort aanduiden.

Andere PreteE!e!
* Op het Ontmoetingscentrum van onze
bejaarde bewoners is men tezamen met de
leefgroepen van de woningen 14, 15, L6 ,
24, 26 en 27 bezrg met een vervolg op
het projekt rBe\^iust ouder worden'. Een
werkgroep heeft de koördj-nati-e van dit
projekt, dat een continu karakterdraagt
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