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DE KOP ÏS EË .qT

Nee, er zljn geen koppensnellers bezig geweest op Eckart-
dal; de eer:ste maanden van mijn nieuwe start zitten erop,
dat w1l ik zeggen!
ïrr de april-uitgave van de Eckartbode kon U in het
Íntervleuw, dat Lianne Bredée met mij had lezen, dat ik
per 1 februarÍ als pastoraal werker ln dienst gekomen ben.
In de afgelopen maanden heb ik veel nieuwe gezichten leren
kennen: van bewoners, van personeel en van familie.
Nou ja, rrleren kennen" ? Ik zal al blij zlJn als ik over
een poosje de namen ken.
Toch 1s er rn.n. met veel bewoners al een goed kontakt
gegroeid. Deels komt dat door de lntroduktiebezoeken dle
lk aan de rneeste groepen gebracLrt heb, maar het komt
waarschiJnlÍjk ook doordat ik voor een gedeelte aL ln het
werk 'rgerold't ben. Dat was niet helemaal volgens planning;
maar het leven laat zich niet altijd plannen
We werden de afgelopen maanden gekonfronteerd met het feÍt
dat een zestal bewoners zijn overleden. Daara.an hebben we
natuurlljk van harte onze zorg en aandacht wi1len beste-
den. Oók de weekendvierlng in onze kapel heb ik -na een
fijne introduktÍeviering eind maart* trter hand genomenil"
Dat (ter hand nemenrr kan sorns letterlijk verstaan worden,
omdat we telkens zoeken naar konkrete en tastbare vormen
om onze bewoners blj de liturglevlerÍngen te betrekken.

Samen rnet aktiviteitenbegeleÍders/
sters zljn we de afgelopen maanden
verschillende keren op zoek geweest
naar vormen die onze bewoners aan-
spreken en waarbÍj ze ook aktief
betrokken worden.
Dit hele eerste jaar zal een beetJe
in dat teken staan van aoeken,
luisteren naai, praten met veel
mensenn zodat we".mÍsschj-en op het
eind van het jaar met een aantal
mensen rond de tafel kunnen gaan
ritten om sannsn te bepalen wat ult

dit zoeken, luieteren en praten naa.r voren is gekomen als
datgene wat voor Eckartdal het meest noodzakei.iJk en
wenselijk ls vocr de levensbeschouwelijke en pastorale
ondersteuning om verder ultgewerkt te worden.
Ík mag hopen dat daarln de farnilÍe ock een heel aktieve
rol za:.. gaan spelen,
Verschillende van U heb ik op kontaktdagen e.d. aI mogen
ontmoeten, dat gel-dt eveneens voor de leden van familie-
komrnlssies en familieraad.
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Meteen na de vakantie hoop ik met de kornmissies en de raad
te kunnen praten over de wensen en verwachtÍngen van de
farnilie t.a.v. levensbeschouweliJke en pastorale begelei-
ding. ïk hoop dat het niet enkel bij wensen en verwaeh-
tingen zal blijven, maar dat het ook vanuit de familie
tot een daadwerkelijke ondersteuning zal komen. Want op
m'n eentje red ik het níet ....dat merk ik nu aI....

WÏE HELP?"

Soms zeg ik wet eens spcttend, dat ik het gevoel heb in
een mÍssiegebieci terecht te ziJn gekomen. Daarmee bedoel
ik, dat er eigenlijk all-es nog opgebouwd moet worden wat
miJn werkveld betreft.
Maar ondat het niet goed is -en ook niet kan- aIles tege-
lijk aan te pakken, omdat het zeker het eerste jaar be-
langriJk is goed de ogen en oren open te zetten voor wat
de mensen te zeggen en te vragen hebben; maar omdat er
t*gelijk toch al een heleb'oeI dingen gedaan moeten worden
die ik niet allemaal alleen ka.n en wil doen, wÍl ik
hulp en medewerking vragen van enkele vrijwillÍge enthou-
sfesEèlÏngen vanuft de famÍIie, die met mlj een aantal
werkzaamheden willen klanen, die gewoon nu aI moeten
gebeuren, omdat ze geen uitstel dulden:
Ik zoek merisen,

dÍe mÍJ nee willen helpen vóór, tijdens en nà de
vÍeringen.
Kl"aarzetten van spul1ën, bedienen van geluids- en
dia-apperatuur, opnemen va.n muzlek, gewoon om er te
zÍjn als het nodig is. " .,.

- die mee wÍllen denken en helpen om tot een koortje en
muziekgroepje te komen rran bewoners, begeleldÍng én
familie (en andere liefhebbers).
Op dit moment hebben we NïETS

die mee willen heJ.pen met wat eenvouÖlge admlnistratie,
uitzoekwerk e.ci. Veel van mijn kostbare tiid moet 1k
daar nu alleen aan besteden of het bliift liggen.
die mee willen denken en helpen uitvoeren van de lltur-
gievieringen" Denk* maar graag ook D0E-mensen.
Liturgie is hier vsural een §OE-gebeuren.
die l1d zijn van een koor'(tje) of muziekgrcep(ie) of
ge$roon eesr inst:'ument bespelen en hier een keer. willen
komen zÍngenlspelen"
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Aan deze meneen heb lk in dit beginnend etadium, waarin
er weinig is en veel moet gebeuren, enorme behoefte.
Misschien is het voor U een mogelÍjkheÍd om op een
praktische manier betrokken te zLi*/r.a];"en bij het wel en
wee op Eckartdal.
Als U zin of interesse heeft, wil ik dat heel graag van
U horen.

Tot zien§,

Werner van de Wouw,
pastor.
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@Ëe rs te onlwi kke 1 rjrge-_n

Na drÍekvrart Jaar wcrken b:"nnen Eckartdal
beginnen zich de eerste lijnen af te tek*nen
van de wiJze waarop de levens"beschouwelÍjlee
en pastorale ondersteuning gestalte begÍnt
te krijgen,
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CIrndat op dit gepieet Ër nog .."eel tot oni+.rikke)-ing moet worden
gebracht entn rnens nu eenmaal niet ailes:Lneerrs kan, hebben
we ook keuzen moeten rnaken.
DÍe keuze was'niet n'ioeilÍjk in d1e zÍn, *at zi.ch als het waï.evanzelf opdrong
rn de afgel-open oriënterende periode id&.r€n er twee dingen ergduÍdelijk gevrorden:

- op de eerste ptaats, dat de Levensbeschouwelijke en pasto-
rale onde:'steuni.ng ervoor m*et ,,saken zich als een zoveelsteapart rhakjet te presenter"en. Ilaaraan heeft niemand van de
begeleiding beiroefte en zijn **k cnze bewoners niet mee ge-
di end.
Het zou er op lijken, dabir": mËïl§ Ín deeltjes op te split-
sen is, rnet vcor íeder deeltje een deskundige.
Àfgezíen van d* vï.aag voor a-elk deel"tje de Èastor/theoloogdan zou mceten zorgen? sàt nrl*eltjer, het levensbeschouwe-
rÍ-jken is nameli.jk niet los van de ande:'e uorgers rrrerkrijs-
baarr" Dat brengt m1j op het tvreede puni:
ïn de contacten met de begeleid(st)ers merkte ik ook, d.at zijbest r",iel oog hebben voör en geconfronteerd v.rcrden r*et zeg maàrrlevensbeschouwe tÍ jke vragenr" Dat is nj-et vreemd. ïmrnerÀ, u ij
hebben de hele dag contact met de beuroners, sÍj kunnen met hen
een vert:'ollwensrelatie opbour*en. ïk zelf zau z,arn goede rela-tie met ieder van onze 350 bewoners natuurlijk nooit op kunnen
bouwen. En juist zaken dÍe te maken hebben met: rsat rríe1 of nÍetzinvol is Ín je Leve.n.(zingevingsvragefl)y *:et wat je wel ofniet belangrijk vindt {waarden), met r,vat je vindt dat wer ofniet }<an (normen), met wat je wel of niet ge3-ooft of beleeft
of, zou willen beleven " juist voor dat soort zaken is een
goede vertrcuvrensrel_atie onontbeerlÍjk
legelijk hcorde ik ook, dat het voor de begereiding niet ar*tijd gemakkelijk is orn inet dat scort tzaï<en' onl te gaan.I'Hoe moet je antwoorCen? ,*Jat rnoet je doen? Moet je je eigen
mening geven? Breng je daarmee tn bewoner nj-et Ín verwarring?
Maar wil je oak eerlijk b1ijven naar j*zelf?,.
Kcrtom, als |-ret gaat övËr weiarden, nörmerrr over zÍngevingsvragen,
over geloven, kun je als persoan niet buiten schot blijven. Datleidt al vlug tot de vraag en de behoefte om daarin een stukje
hulp en ondersteuning te ontvanEen.
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I{et andere woorden: in de afgeropen r*aanden i:en ik }reel wat
men§en tegeng*karnen, dàe dui.delijk n:aakten, dat je als bege-1ei.d(st)er" er vöírrtdurend te makèn kri- jgt met 1eíens(beschou-welijt<e) vragen én dat het daarmee omgààn óók tot je taak alsi:egeleid {st)er behoort en daarcm n1ei kan worden uitbesteerj aanwelke deskundige dan ook. ïegelijk es óók duidelijk geworden,
eiat zij willen rekenen cp stelin en hi-r]-p om daarmee goea om te
kunnen gaarl.

Gevolgen vgor de praktijk
Wat betekent dat" nu in de praktÍjk?
'Jp dit moment'r+ordt j-n toenemen.le mate ondersteuning gevraagd*n van mijn kant gegeven, rnet naine op de volgenoe mànÏerën:
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CIndersteuning naar de aktiveteitengroepen
van projecten rond een bepaal-d ondemrerp.
B.nr" op dit moment zijn in voarbereiding
pr"ojecten rond de themats: herfst, bröod,
{ St " Nicolaas ) , af sche j-dnemer} { sterven } .rn die projecten probËren we o'héér de mens'í aan të spreken
en niet enker rn stukje. D.w.z" zí3n v*rstand, maar ook zijngevoel en zijn vaardigheden"

bij het cpzetten

of in uitvoerÍng
kerstmis, gevën,
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iin öp verschlllende vlakken: het biologische, het sociale, maar
ook het religieuze bv.
Er wordt op verschillende maniersn aan zorn project gei+erkt: er
kan iets gemaakt worden, iets gezongen, iets uitgebeàld, men kan
ook iets gaan bekijken of iets gaan nbelevent. ook is het mogelijk
dat uorn project wardt afgesloten met een feestelijke viering,
waarbÍi ook andere bewoners, begeleiriers en familie welkom zi.jn.
Tot nu toe stonden die vÍeringen min af meer los van het overige
gebeuren op Eckartdal. In toenemende mate zullen ze nu worden op-
genoínen in het geheel van aktiviteiten rond een bepaal'c thema-
i:í gel.euren. Dus cck waL di i:-netreft staat i:et. rel Í gi eiiv-í:
::i j ei: apart, maar. i s onclertl.:e_,.
var: het geheel.

Daarnaast vindt er r:ndersÍ;eu-
rring plaats Ín de vcrm 'van. gë-
sprekken met de begeleldings*
Leems van met name de leef-
gi:aepen rond bepaalde f'acetten
van de l:,egeleiding: bv.
stervensbegeleiding of beter
' laatste*fase*begeleiding, ol
sexualÍteit àf rond bepaald*
achler'liggende vragÈn van cle
ï:egeleidingsaktivi+;ei ten : bv.
waarden en norrÍlen. in eafltmi*
§ie wóori€Jroepen waarvan rie
i:ewcners niet of rlauríe11;ks
gernruik maken van de dagak*
t.i.ri teiten zi jn we tevens
:larlren aan het zoeken naar
-l r:ve-.:nsbeschouwe 1 i jke aktivi -t*iten vr:or de bewoners die
ai:nsiuiten bi j hun situatie.

iir;rtcm aIs een rcde draad locpt Coor boverrgenoemde c;ntwj,]<ke1Íng
net begrip rintegratie' , C. w. z. hei. i.n elkaar. schui',ren en op ef -kaar afstemmen van de r,rerscnillende cncierdeL.en van cle begeleiding.
Dezel-fde draad loopt er:hter ooii door' ílaar het buitengeheurerr:
niet al"leen werken wekeJ. jks verschillencie groepen van buiten mee
aan vieringerr, somrnigen daar.va;-r heblre;:: lok te kennen gíigeven om
meeï" continu bij bv" pro_ie*ten bret;rokken te zijn: b.r. de Vrije
sci:col , jongerengroepÉ:n, 'ii gi lde "

Ëgyq1"g vet de keu !
Zoal"s Ín het begin gezegcl: 'r) íiiËl-r§:; kan niel alles t<,qelj.jk aan*
i:akken. Ile keuae voor het bor"rerrstaa.nde iretekent, rlat naar iret
itomende jaar I'ee1 tijd en energie inges|oken r,a1. moeten wnrden.
Lrirt be tekent óÓk da.t arrcle re evenzee r be l angri j ke z:aken voor-
ici:i.g wat rninder aandacht zttLien krj.jge:-r dan ze eigenli jk verdienen,

.,*#
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-Lk denk daarbÍj vooral aan de afzond*rtijke aktiviteiten naarfamilie toe- Dat zal volger:d jaar i"fieer de vr:lle aandacht krijgen,
Betekent dat nu daÍ; er niets geï:eurt m"b.t. de famitÍe? o ja,-
zeker we1 i Er zijn ondertussen gaede contacten opgebouwd met deFamilieraad en de *ommissies, er zijn versehÍ11ende individuele
cantacten met famÍlieleden; Éï zijn vrijwilligers uit de famili*
betrokken bii de pastcral* werkzaà*rhe*eà {v:eïinlen; uítzendingen,
koor, administratie). En er zcuden €ï. nog veel meer ï:etrokken
kunnen zijn om zo ook vooral een praktis*lie i*vr-iiling te geven
aan de taak en de plaats varr d* fan:ii,j-e i.n de levensbeschouwe-lijke *n pastorale ondersieuning van onze bewoners.

Heel concreet zijn we op zoek naar:

farnilieleden {en andere vrijwiiligers} *te een koortje enstraks rnuziekgroepje- van bevaoners, personeel eft familie van
de grond af willen krijgen voor de vj-er.ingen, maar ook vocr
de gezelligheid. We hopen met Ksrsti"nis een begin te kunnen maken.

familieleden die als vrijwiiliger hun handen uit de rïlouwen wi1-len steken bi; bepaalde pro.jecten, wae.ï'over we hierboven scSre-
ven.

famÍ1ie1eden die als vr: jr*rilligers onae heeroners wil1en bege*leiden naar de vieríngeFr Èri ar:dere aktivàteiten, omdat ze er
anders niet kunnen komen"

VÍqringen:

0ver de vieringen gesproken. ileze vinden urekel-ijks plaats.
vocrlopig op de zaterdagavond orcl 1§.so uur in onze kaper.
Familie is daar erg welkam. Elke keer horen rre dat het ook voor
hen een hele positieve ervaring is, waar .ze graag op terugkomen.
We geven hieronder een $verzicht tot en met Kerstmis.
ItJie met KerstnTis wi} komen, doet er goed aan \.Ían te voren even tebell-en, omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel vieringener aurlen zi-jn, waar en wanneer dÍe zullen piaats vinden,

2l 'lov. l-9"OCI uur Jongerenkoor Nuenen

19"OO uur" Muziekgraep Vaorburg

1-9"00 uur Thcmaskoor b,loensel-
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LL dec,

18 dec.

25 dec.
24 dec.

L 5 . OC rrur ile Vonderkes , Stri jp : Viering me t kerstshow

L9.oo uur carnavaisband Ëe Kiungels met kerstrepertoire
1"O.30 uur Jongerenkoor 'dcensel-$*st
Kersïviering öp het Eckartcollege" {'s Middags}
Beit U even voor de aanvangsti_iíi ?

Het vrien,Celi jke grr:eten, Wer*cr- v. d.Wouw, *astor.


