
Uit de pastorale hoek

ïN TÍET VOCRLÀATSTE NUMI'IER VÀN DE EC(ÀR?BODE (DEC' ,82' HEB IK UITVOERIG VERTETD

ovER tlE ONTWIKKELINGEN VAN HEr PAS"ÍORÀAt, zoALS DIE BINNEN ECKARTDÀL GSS?ALTE

KRIJGEN.

Ik noemde daarbi; rnet name de cnrler*
steurrende gesprekken rJan de hege-Lei*
dinq van <1e leefgroepen ror:d levens-
l:eschouwelijke vragen rond sterlrens-
begeleiciing , sexual iteit o ':mgaan mef

ouderen etc.
Daarin werd ook verleld ove:: de
pro jecten rnet de aktivitej-Lenq;r:oeperr
rond verschillende thema's ecals
herf st, brood , kerstmis I gt?1/eli r

afschei<l nemen, nieuw leven efc'
In beide ge.;allen lÍgt i;Le::k de na-
druk op oridersteuning van de L;ege-

leiding. Levens]:eschouweli jk-e l'ragen
en religieuze ervar:ingen staan
namelijk niel 1os van de al'rder:e
levensuitlngen -
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De leefq::oep* en aktiviteitenbegelei-
rSrng zi jr: het mëesl met onze bewoners
be2iq" i-let. is juist daarom belangrijk
da: zL) gevoelig zijn voor óók deze
vragerl, ervaringen en behoeften'

In hei iaatste nufilmer van Eckartbode
{rn.iar-L '83) gaf ik een concreeL voor-
beelci van hoe we samen met akti-vi-
te.itenqroepen gewerkL hebben aan een
projecl- !n de cyclus Carnaval-Às-
r+oensdaq.- Veertigdagenti jd-Pasen'
in cleze uítgave '*rilde ik U iets ver-
i"eiien ov€r twee andere ontwikkelingen
d1e gaandeweg gest-alte beginnen te
krijgerr zowe.l- bínnerr aIs buiten
Íckartdal -

BezrnnÍng cP en in-hglwerlÍ

Ftedio apr:il ziin een 17-ta1 mensen uÍt
de begeleÍdíngssektor op een vormings'-
cenlru:r net ellqaar in gesprek gegaan

rond het onderwerp "Geloven in je werk"'
Die titei kun je op twee manieren uit-
ieggen en rlat Ís ook de bedoe)-ing'
Namelrjk: Hoe kom je geloven c'q'
ievensber+chouwing in je r*erk tegen en

hoe qa je ermee om? En: Hoe sta je in
-ie we::k-? Met welke idealen, motivatie
a.1 ?

Di-e t'*ee zaken hebben veel met elkaar
te rnakr:n .

T1 jdens deze dagen werd dan ook ontdekt r

<iat. het heel erg belangriik is, dat je
als i:egel-eidlng regelmatÍg stÍ1 staat
hij datqene waar je in otts werk mee

f.'ezi,l hent, zeker a1s het gaat om:
*Hr:e je cie verschillen in waarden en

normerr hanteev:t Lusgen bewoner:s en

begeteicling en begeleidi-ng onderling
*De motivatie waarmee je in het werk
staat-,
*Fioe an,Ceren in het werk staan en wat
vei:schj-lien daarin betekenen.

fre deel-nemers hebben tijdens die dagen
niet al}een lang en Índringend met

r:Ikaa:: qepraat an een he"lel:oel ontdek-
kinqeri gedaan, ze zí1n ook bezig ge*

^*eesi: om r,riddeis rollenspelen hun visies
concreeL te toetsen aan het praklische
omgaan met bewoners en elkaar '
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tla een week zi-1n deze L7 mensen weer
hrj elkaar geweesi orn te bezien wat clie
studj.e*tweedaagse had opgeleverd en wat
men er vercler mee zíJLr gaan doen.
Samen hebben ze een víe::tai conclusies
kunnen mak-en:
* Het is belangrijk orn regelmatig stil
te staan bij belancarijke zaken in je
!:egeleidingsrol . {Zaken eoals: hoe vri,i
of afhankeJ-ijk is de bewoner? Wie moet
zich aan wíe aanpassen? Flag je als be-
geleider je voorkeur laten blrjken
jegens bewoners?) i^Iant als je dat niet
doet, loop je het gevaar, dat de van*
zelfsprekendtreden {"het is toch a1tíjd
zo geweest -.-") gaan regeren over be-
geleidirtg én be',"'oners "

De groep beslo.,t: Vli- j *rj-iien er in
ieder geval rnee dcorgean"
- ook 'werd er opgerne::kt. cat je over deze
zaken niet vri jblijven<i kunt- praten.
D.w.z. je eigen houdi"ng is daarbil vrezen--
1íjk van belang.
- Bovendien bIeei.;. het SÀl.llllil p'raten erg
van belang. Je i'*unt elkaar voor de ver-
starring i:ehoeden; je kunt ook van elkaar
leren; elkaar als het inoe!- corÍigeren.
- ?enslolte werrl er ge::cAd: lret is geen
zaalt van deze LoevaJ-1ige 17 menseno
iedereen rncet over deze zaken bli-jvend
nadenlr.en.

De groep van 1,7 tril nu, aangevuid met
co.1. legats uj-t andere teams, ',zerrier gtaan
met het bezinninqsproces " Bovendien vril*
len ze st.irnuler:en dat :ln de eigen team
zaken die t-e rnal<en hebl:en mei: normen,
waarden, levensbeschou.ring aan de orde
worden gesLetcl .

En tenslotte wí1 nien in het najaar tÍ3clens
werk*avonden rnensenuit verschillende teams
met elkaar in gesprek brengen 

"

Uit cleze ontwii<kelrng bIi jkt moge bli jken
dat gaandev.,eg r,ro:-dl- aangevoeld dat hr:t
levensbeschcul,;elijke ool.i waai:achtj.g deel
ui-Lmaakt van de eigen begeieidings-
aktivi-teic en niet lcs te zien is van de
manier Íitaarop men in heL uerk staatÍ maar
ook "in hel eigen leveir. Cp C.eee wijze
i.rordt l-e'rensbeschcr:r,;eii j};e begeleiding
zoiets als iret gist in her hrood en het
zout in de spijs: o:n het op smaak te
brengen is ieder van ons ,,rel:antËJoorde1i.jk.
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Contact.en buiten Ecka.rtdal: §9 ? :t! : :s -?P- 9t -lii -ët - :etel leytlg
:tangzaam maar zeker begint Eckartda]
or:k een gezicht te krijgen in onze
wi jk en ook wÍ jdere omgevin<;.
De koren en muzj.ekgroepen {Het'- waren
er dit seizoen maar liefst eerl
20-ta1 d.ie vaak meerdere maien kwamen
zingen en speleni, die nagenoeg weke*
lijks de liturgievieringen opluis-
teren blijken een goed rniddef te zijn
om een aantal mensen voorzichtig cver
d.e drempel - van Eckartdai Le helpen.
Ze zr'ngen en spelen hier nret alleerr,
maar in toenemende mate b:ereiden ze
ook de vierÍngen mee voor, rr.i-et zel,den
samen met bewoners.
Het enthousiasrue cm deze contacten fiet
de bewoners rran het Dal- te cozrtinuereri
en te versteviger: blijkt erg Ercot.
Daar aijn we vanzelfsprekend blij mee.
Deze contacten hebben dan ook a1 ver -
schillende vri jwilligers opgele.*er:d -

Zc lqas een groct aantal van deze merrsen
actief tijdens het ?uinfeest. Oclk
verzorgt een aantal vrijwiil.igers sinds
kort de begeleidingi van verschiLlende
bewoners van en naar de kapei.
Bovendien bestaan er plannen om
sommigen als vrijwi-l1iger een aan",a1
ontspanningsaktiviteilen te doen bege-
Iei-den.

Rol van de famil:-e

Nu }angzaamaan het pas'Loraat binnen
(en soms ook buiten) Eclsartdal wat ?e-
zicht begint te krijgen, beginl cok de
vraag zich - terecht - op te dringen:
r*at kan heL ,rrastoraat voo): de fam-; Iie
van onze bewoners ]:etekenen én ook:
wat kunnen de fanii-iie-lader: voor liet-
pastoraat op Eckartial betekent--n?

t{at die eersLe vraag betrefL:
Momenteel zi7n er contec+-en meL ouder-
verenigirig, cuderzelfhulpgröep en een
diaken van de protestantse kerk, b,e*
Iast met zcrg voor ouders en famiiie
van gehan<iÍcapten (zel,f- moe<ler: 'Jan een
zorgenkindi om gezameli jI< te onder-
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Uit ae ccnlacten met de kerken en kerke-
iijke gemeenschapFen iri de omgevÍng is
ook r-.rp dj.verse frorrten een uitwisseling
groeien<ie.
Onze ber''oners h/aren wederom te gast rn
de protestantse gemeenschap van Nuënen
en haar predikant was te gast oP het
Da1.
Een gemengde werkgroep van Leden van de
protestanlse kerk van Woensel en
Eckart,dal-medewerkers heeft veel tijd
en energie gestoken in de voorbereiding
van een speciale themadienst in de
Morgensterkerk in Woensel waar de Zwak-
zinnicyenzorg in het algemeen en de
plaais vari Eckartdal- in de wijk in het
l:ilzonder het onderwerp was.
Het ls de bedoellng dat beide aktj-vi-
Leitèn het- komende seizoen hrorden voort-
gezeL en rrer:diept,
Dat geidt. eveneens voor samenwerking
met de werkgroep Interkerkelj.jke Vier-
ingen thuiswonende gehandicapten van
de Ou<lervereni-gingen -

We hebben gemerkt dat deze contacten
voor groepen in de samenleving ook tot
een bezinni-ng leidt over de plaats van
de verstandelijk gehandicapte in de
samenleving, zowel als de plaats van de
gehandicapte in hun eigen beleving en
Ce eigen waarden die de gehandicapte
als het ware vertegenwoordigt i-n een
samer:leving die bol staat van prestatie
en nutÈigheiC.

****

aoeken welke levensbeschour*e1i-jke vragen
er Leven bíj ouders c.q. familieleden
van gehandi-capten èn wat we hieraan
- qezamelajk * zouden kunnen doen?
Een en ander zou kunnen betekenen dat
we öns tegel5. 1k richten op zor*el
fami"l.ie van pupillen die in een inter-
rraat verJ:li.jven als die thuis of in een
g.rr"L" wonen-
Wij zullen U vanzelfsprekend op de hoogte
ir*,.iden r.ran de ontwikkelingen, temeer
omdat het juist U aanbelangt.

Tegelijk denken we, dat de familie zeker
<-.ok èen rol zou kunnen vervullen Ín de
pastorale begeleidj.ng op Eckartdal zeTf.

,l
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We denken dan met name aan het con-
creLe werk, *aarbij men als vrj-j-
williger Lret::okken zou kunnen zijn.
Eigenlijk gebeurt dat al, maar er is
zeker ruimte voor: méér inbreng.
Te denken valL aan vr:ijwill.igerswerk
voor de volgende aktiviteiten;
- begeleiden van het koor
- halen en brengen van bewoners naar
vieringen
* mee begeleiden van projecten
- adrninistratie pastorale dienst
- voorbereiden en verzorgien van
vieringen
- studiowerk i.v-b. uitzending van
vieringen

Vieringen
De wekelijkse vieringen vormen een
belangrijk onderdeel van het pasto-
raat, zeker in de b'eleving van onze
bewoners. De vieringen proberen
telkens aansluitinE Le vinden bij
het concrete leven van elke dag op
Eckartdal - Soms 2i jn ze heel uitdruk-
k-e1ijk met een thema-pro;ect van de
aktiviteiten verbonden.
Zoals gezegd vormen zij ook een be*
langrijke schakel naar de samenleving:
hie:: vinden veelal de eerste cöntacten
plaats tussen mensen van l:uiten en
onae bewoners, die veela1 ui-tmonden
in gezamelijke aktiviteiten.
Het. verbaasd ons telkens weer te
horen, dat ook familie blijkbaar niet
altijd weet, dat deze vieringen voor
IEDEREEN toegankelijk zijn.
In de regel vinden zij plaats op
ZÀTERDAGAVOIJD om 19.00 uur. ' i

Voor sommige famili.eleden is het mis-
schien ook een goede manier om iets
met hun familielid. dat op Eckartdal
woont te ondernemen, zeker als men het
moeilijk vindt de tijd op een zinvolle
wijze met het familielid door te
brengen.

Na <le vieringen drinken we gewoonlijk
met gastkoor of muzi-ekgroep en
bewoners samen koffie in de Herberg,
waar er vaak nog gezongen of gespeeld
wordt.
Welkom rlus !

Werner van de Wouw,
pastor

************* ***rr*********************
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{"lit de BsstorslÈ hoek....

I{e1aas ber,.atte het laatste numrTrer vari de Eckartbocte t.g.v. een mis-
verstand geen informatie vanuit htt pastoraat-
Daarom wi1 ik U in deze uitgave informeren omtrent de plannen
m.b.t, het pastcraat en rle levensi:escltcuvrelijke bregeleiding in het
i,ierk j aar 83184.

De nadruk zal het komend tlierk1aar komel't

te ligqen op de verdieping van de akti*
viteiten, r,relke het afgelopen ander;":aii
jaar -de startperiode r,'an het pa§tora.at--
tot ontwikkeling zijn gekomen"

Zoals r*e reeds urLvoeri-g rn het iuni*
nufllmer van dit jaar schreven, geschie<lt
een belanqrijk deel van de ievensbe*
schouwelijke (lsaaronder ook de re1.i*
gieuze en geloofsbegelei<iing1 middeis
de begeleiding vari leef* en aktlviteit.en-
groepen.
frmers het levensbeschouwelijke is on-
losraakelijk verbonden met de rest van
hel leven van de men§. De begeleid(sL)er
ontmoet de bewoner dagelijks, heeft met
hem het.beste kontakt. Hí7/zí7 ontmoet
de bewoner in al zijn aspekten, ge-
rroelens en vraqen. Daarom is het beiang-
rijk dat de begeleidtst.)er oogf oor en
hart heeft voor de vragen, uitingen en
gevoelens van de bewoner, die ook oP
zijn wijze op zoek is naar zin van dit
leven.
Het j,s daarom, dat een belangrijk aan-
dachtsveld van de pastor de bregeleiding
is, juist met het oog op het geeslelijk
vgelzi jn vón de bewoner.

Hoe ziet nu die pastorale en levenskre-
schouwelijke begeleiding er konkreet
ui_c !

Fastorale en levensbeschouwelj jke bege-
Ie1dlng van bevroners:

a) Belangrijk in de beleving van onze
bewoners zijn <ie vieringen. Hie::in
kunnen ze konl<reet e;1 vaak spelend
omgaan met datgen{3 wat. hel ten
diepste bevreegt.
* we doen dat in de wekelijltse li-tur-

gieviering op zaterdaga-vo*d.
Deze sluit. aan bj-"i iiet konkrete
leven van ailedag oP EckartCal.
Vaak ook j,s er samenwerking met
een groep rlan buiten: bv. een
koor daL de viering rnuzíkaal oP-

/9O), /tr. '(

luistert en tevens met de pastor -en
soms ook bewoners- de viering voorbe-
reidt en gestalle geeft'
Zo zijn er dit werkjaar maar liefst
25 verschrliende koren en muziekgroepen
dle op deze wí1ze -vaak meer<1ere keren-
hun medewerking verlenen '
- Op de laatsï:e vrijdag van de maand

vj-ndt er in plaaLs van de gebruike-
f i jke weekendliturgievieríng een
maandafsluiting piaats, voorbereidt
cloor één van de aktiviteitengroepen.
Deze maandafsluiting heeft meestal
beLrekking op een projekt waar deze
groep mee bezig is of sluit aan bij
een feest dat in die Periode valt.
Deze middag wordt, afgesloten met een
bijzondere aktiviteit.'

* Op Ëckartdal wordt ook veel aandacht
besteed aan de feesten, die vaak ge-
eamenlíjk gevi"erd worden
wë noemen het openingsfeest van het
rcerkjaar het St.Maartensfeest (sanen
met de kinderen van de basisschool) ,

het Kerstfeest, Driekoningenfeest,
Carnaval, maar ook aswoensdag en
aansluitend de Veertigdaqentj- jd.
Pasen voorafgegaan door Palmpasen.
En tenslotte vrordt het werkjaar fees-
teirjk gesloten.

bi Met aktiviteitengroepen -en in toe-
nemende $ate met leefgroepen- worden
r:egelmatig projekten rond bepaalde
thema's uitgevoerd.
Deze projekten worden samen met de
pastor op,gezet en uitgewerkt.
3o staan dit- jaar o.a. de volgende
projekten op stapel. Zarg voor een
ander, Vriendschap, Afscheid, Lichaam,
!TIi LU .

Í.o ó.eze projekten is de levensbeschouwe-
lijke en katechetische vorming integraal
opgenomen.
Meestal r,;or:den deee projekten per akti-
viteiLengroep of samentrerkingsverband
op,gezet. I,laar bij sommige projekten is
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j,edereen hetrokken.. zoe,l.e Ker^.§mis, As-
wcensdag en de §i.'rirfjiïig"

c) Voortdurend eíin w* bezig vorÍien te
zoek-en voor 1nd.j-vi.iiueie of groeps*
kontakten juist ook net die betrek*
kelijk kleine grilep bewoner:s welke
niet middels een ','"ierinE of projekt
bereikt worden"
Soms kan een gebeurt-enis van verdriet
of vreugde hiervoor een goede aanlei-
ding zijn. Een en ander is naluur-
lijk pas moqelíjk !.n goede sa$enwer-
king met het ieam"

Paslorale en levensbescho'.rweli ike
@*ia:-rT5.r.
hun taak naar bewone:-g Loe

Ín steeds meer teams vinden er
regelmatig teamgesprekker: plaats
rond een levensbeschcuwelrjk thema.
Zij hebben tot rioel- cir'- qevoeligheid
en het- respekt voor: de mens in z:. jn
diepste vragen en bel-evingien r--e

vergroten. !^le hopen in d j-t roerk-
jaar het aanLal teams dat hiermee
systematÍsch bezig witr z,ijn. uit
te breiden.
Sinds april rran dit jaar zijn een
20-ta1 mensen uit de begeleidi-ngs-
sektor n.a.v- een cursus na aan het
denken over de rol va.n waarden en
normen en de plaats van rie zingevrng
in hun werk onde:: de titel:
tGeloven in het werk'.
Deze groep komt regelmatig bijeen en
breidt zich ook voortdurend uit.
zíj wil voorlopig een platform zijn
waar dit soort vragen *over de
grenzen van het eiEen team heen- aan
de orde worden gesteld en waar ge-
werkt wordt aan de eigen houding en
vaardiqrheid om hj'ermee oÍn te gaan.

c) Begin volgend jaar zuJ-len ook een
aantal studieavr-rnden worden georgani-
seerd met als doel meer: oog te hebben
voor het geheim dat- de mens is, eo
de houding om ciaa::inee respektvol om

te gàan, te vergroten-
Ook binnen de sfaf rvi i. rnen zich over
dít onderwerp a.f zcrrderii jk buigen.

Pastórale en levensbeschou'ííeiiike i:ege*

@-
In dit werkjaar "'+ilLen we een begin maken
om hieimee systemat-:-sci't om ie gaan"
tle hebben ervoör geliozen om zowel oog te

hebhien rroor de vregen van familieleden
die hun gehandikapt familielid nog
thuis hebben wonen, aiswel van wie hun
famiiieiid op een internaat verbli-jft.
In de stad Eindhoten zijp ouders van
gehandikapte kinderen al enige tj-jd
bezig te onderzoeken rrrat de vragen,
problemen en behoeften zijn van ouders,/
familieleden" Op basis van deze gegevens
willen wij een aanbod doen, voor vragen,
problemen en behoeften die liggen op ï

iret pastorale of levensbeschouwelijke
vlak. Samen met de Vereniging van
Familieleden en Vrienden van Eckartdal
zoeken wij geÍnteresseerde mensen die
mét ons (ouders van thuiswonenden,
maatschappelÍjk r*erker en pastor) hier-
voor vorinen Eaan zoeken.
ïdíj zul1en in de nabije toekomst hierop
zeker uitvoerÍg terugkomen.

lJopelijk hehben wij U een beetje ge-
ïnformeerd -zij hetglobaal, het kan
niet anders- van de beweging die er ook
op het gebied van pastorale en ievensbe-
schouwelÍjke aandacht groeiende is.
Voor vragen, suggesties, opmerkingen
benL U altijd welkom.

hlerner v.d.Wouw,
Pastor.
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