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en ci:.e door de bewoner zèlf vorm
is gegeven.
ap 29 nov. vierden we in de PauLus-
kerk ook -na een lange periode van
onzekerheid- het afscheid van Toon
Koeken. Van Frans Smrts namen wij
in zjjn vertrouwde amgeving van de
SwinkeLsstraat op 16 jan. afscheid
net een intieme viering.
Van Antoon Batenburg en Antoon Brands
namen wi afscheid tfidens vieringen
op 22 febr. in de kapel van Eckart-
dal.

-Aswoensdag: einde en nieuwe begin

CarnavaL is zoals ieder jaar uit-
bundig gevierd op EckartdaT. AL-
Leen zat het weer ons niet mee.
Vandaar dat we op Aswoensdag de
Optocht van zelfgemaakte Carna-
vaTsspuTTen dunnetjes hebben over-
gedaan om daarna van het CarnavaLs-
feest definitief afscheid te nemen,
Dat kan niet definitiever dan door
al-les wat aan CarnavaL herinnert
te verbranden. Dat gebeurde in
een viering, waar we tevens het
nieuwe project vaor de veertigda-
gentijd rond hetthema "Leven is
groeien' hebben geintroduceerd
op inderdaad Tevendige wijze.
Al-s teken dat er een nieuwe pe-
riode begonnen is, hebben we ons
tensl.otte Ínet as getekend,

'n vooruitbl-ik

-Veert igdagenpro j ect
AJ naandenJang zijn begeleiders van
onze audere bewc>ners bezig om samen
met de pastor een project voor te
bereiden om de oudere bewoners wat
te helpen hun ouder-worden bewuster
en positiever te ervaren. Omdat ou-
der-wordea nret pas bij je 65 begint
én omdat ouder-wotden ook qtoeien
betekent, bTeek dat dit project ook
voar de groepen van niet-bejaarde
bewoners een goede zaak zou zfin.
Onder de tLtei. ,l-even is groeien,
krijgt in de periode tot Pasen dit
prctject vorm in m.n. de aktivitei-
tengroepen en in de wekeTljkse lztur-
g iev ie r ingen .

Het gaat er in dit project om, dat
de bewoner -op zfin nivo- kan erva-
ren wat hlj beTangrijk vindt in zln
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-het Advents- Kerst .

Eet Advents- Kerstproject rond
het thena tverwachting. is ,n
succes geworden. Op a17e aktivi-
teitenqtoegnn hebben de bewoners
aan de hand van het verhaal van
de ster kunnen beLeven wat het
is 'iets te verwachten,. ïn twee
kerstyjeringen is dit project
gezaneJjjk aQesToten.

-Aatventspzoject Swin

Aok in het buitenhuis I'Igr.Swin-
kelssttaat zgn de bewoners voor
het eerst met een project bezig
geweest, ook rond het thema vet-
wachting. Een werkgroep uit be-
geJeiding, faniTie en pastor en
b$gestaan in de uitvoering door
enkel,e vr$wilTigers àeeft een
en ander voorbereid. Het project
heeft zfin votm gekregen in een
viertaL Adventsvieringen èn is
afgesToten met een Ketstviering.
Een eerste evaluatie heeft opge-
leverd, dat men vond, dat dit
pzoject vaottaan een vast onder-
deeT moet worden van de jaarakti-
vjÉejten. ?evens z$n er pTannen
gemaakt voor een project tSdens
de Veertigdagenttd van L986.

-Bijzondere vieringen
Naast de wekeTSkse Titurg:eyje-
ringen op zaterdagavond om zeven
uut, hebben et de afgeTopen maan-
den een aantal bljzondere viering-
en plaats gevonden rond een be-
Tangrljke gebeurtenjs in het 7e-
ven van de bewoner:

Op J3 dec. vierden we in besTo-
ten kzing in de kape7, dat Adriaan
G$seThart 4O jaat b! ons woont.
Op 29 nou. nodigde Toon Brands
een aanXal menen uit om samen met
hem de ÍíeeÍ om stetkte en kracht
te bidden in zfin ziek-zljn in
de viering van de ziekenzalving.
Het was de eerste ziekenzalving
die w! in bredere kring vierden



graei. Wat zijn nogeljjkheden en
wat zijn grenzen zijn.

-Project AmazoneLaan: "Omgaan met. . . n

Begin maart start in het nieuwe
buitenhuis Amazone Laan een project
dat is voorbereid docr teambege-
le id ing, akt iv itertenöege-le:dster
schoTing/vorming en pastor rond
de titel "Omgaan met. , . "
Het wil- de bewoner niet alfeen
wat vertrouwder doen maken met
zichzeTf, maar ook net z$n di-
recte leefomgeving, woonomgeving
(de wilk) en de wereLd om hem heen.
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-Cur sus Levensbeschouwing

AfgesToten ls een cAcTus van cuÍ-
susavonden voor begeleiding (groeps-
oudsten en aktiviteitenbegl. ) en
faniLieLeden over fevensbeschouwe-
Tgke aspecten in het omgaan met
bewoners aan de hand van concÍexe
-ZevensverhaLen.
Met enkeLe wijken maeten we de er-
varingen nog evalueren maar onder-
tussen r.s op verschilTende plaat-
sen de vraag naar verbreding (meer
rnensen wiflen zoiets) en verdre-
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ping a1 duidelijk gehoord.
Misschien dax we aan deze cursus een
vervolg kunnen qeven op teamnivo" We

zullen ons de kamende tijd noeten bui-
gen op de vraag: hoe we dat dan het
beste kunnen Coen.
Ín een geprei: met de fanii-iecon'Lmissie
van wijk V is n.a.y. de ervarinqen van
de fanilie met de cursus voorqesteld
om bij dit soort vervolginitiatieven
ook de fanil',e te betrekken. Dat zou
bovendien het wederzijdse begrip kunnen
doen bevorderen.

-Dagaktivite iten en l-evensbeschouwing

De Dagaktiviteitenbegeleiding lteeit dr ie-
maal- haar naandeTÍjkse themamiddag öesteed
aan de Levens.beschouweTSke aspecten in
hun begeTeidingsrol (waarden I normen,
mensvisie e.d.). In een 4e thenaniddag
hebben ze die vragen concreet gesteJd
irt reLatie tot het project waarmee men
nu aan de slag gaat met bewoners, nl.
'Leven is gtoeien' .

-Werkgroep 'GeLoven in je werk'

Een tweetal jaar geleden zijn een kfeine
20 begeleiders naar een cursus geweest
met deze titel-. S-rndsdren zijn ze bi eJ-
kaar bTijven konen om een aantaf -Zevens-
beschouwelijke vragen in het werk samen
te bespreken. Zij wilJen daarmee nu naar
buiten treden in de vorm van studiemid-
dager.tlavonden voor tun collega's, Maar
ook famil-iel-eden zjjn caarbij van harte
wel-kom. Het zal gaan over onderwerpen a7s:
normen en waarden in je werk; onmacht
in je werk; massal.rteit in de zorg.

Pastorale !egeiei9ilg van familie

T=:r:gQltL-g!-y99rgr-!2t-tL-!eg"-!,JL

Eind vorig jaar hebben een aantal- ouders
van thuiswonende en in internaat verbl!j-
vende gehand.op Eckartdal net eTkaar ge-
praat over 'de toekomst van mijn kind.'
Iets dergeTijks gaat nu ook gebeuren rond
het t-hema: 'Haeveel noet ik als ouder in-
leveren aan zorg door de hulp van anderen?n
en het onderwerp nVijn eigenTijke verhaaL
wordt (door de hulpverLeners) niet gehoord."
Binnenkort start er ook een cgclus voor
f aniliel-eden rond het thema:nHeeft mi,jn gees-
telijk gehandicapt kind /tanil-ieLid eigen
re 1 ig ieuze be lev ingen? n

Vanuit de u!-lperes!!gl
Ondertussen js aan de sfag gegaan een
tgemengdet werkgroep E0akartdaT in de
wijk", bestaande uit vertegenwoordigers
van de wijk (de ketken) en Eckartdal



/2Or, a,. 1

met aLs doei de contacten tus-
sen bewoners van EckattdaT en
van de wfik te bevorderen.
De werkgroep is bezig met het
nader omschr$ven van haar doel--
steJJing, het informeÍen van
haar achterban en het ontwik-
keLen van een pLan.

Tenslotte: rn notitie
OnTangs is verschenelt een noti-
tie (een tweede overigens) waar-
in in grote lijnen de ontwikke-
Ting van de LevensbeschouweTfike
en Pastorale begeleiding op
Eckartdal van de afgeTopen drie
jaar, wordt beschreven en ,be-
vraagd' .

{Yet rs de bedoeling dat deze
notitie in brede kring geLezen
en besproken wordt. Ook de
f ani l-iecornmr.ssr.es hebben hen
ondertussen ontvangen. Andere
be Tangste I Lende fami I ie Teden
kunnen de notitie op aanvrage
ontvangen.

Werner v.d. Wouw
pastor.

De teksten die werden uitgesproken tijdens

de crematieplechtigheid van onze maatschap-

peliik werker

HENK DIKKER

zijn voor belangstellenden verkriigbaar bij

W.v.d.Wouw, pastor Eckartdal.



dat is wat de Kerstbood-
schap ons wil vertellen.

Jozef en lrlaria vonden op
hun (levens) reis veel
deuren voor hen qesloten.

'De mensen hadden geen oog
voor hen en voor de zorg

hiaaraan zij behoefte hadden.
Tenslotte vonden ze een 'oPen

deur' in het 'huis van de kleinen',
van de herders en hun schapen.
!{aarschijnlijk een 'huis' zonder deur,
een open huis, omdat er toch weinig
te halen valt. 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

NI\AR BEIVONERS TOE

èÈvel!s --5erelprereE!
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
is 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 zt1n.
Misschien valt er voor ons wat te leren.

Werner van de Wou\^l,
pastor

***************************************

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

Andere Prete!!e!
* Op het Ontmoetingscentrum van onze
bejaarde bewoners is men tezamen met de
leefgroepen van de woningen 14, 15, 16 ,
24, 26 en 27 bez:-g met een vervolg op
het projekt rBer^iust ouder worden'. Een
werkgroep heeft de koördinatie van dit
projekt, dat een continu karakterdraagt
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'" fn het samenwerkingsverband van
Lilran van de Kerkhof, Wim Brouwers en
Rieky Wei;ers is men met de pastor een
prolekt aan het voorbereiden rond het
thema 'Vriendschap' , dat rn beg:-n
L9B6 zaL worden uitgevoerd.

* Eveneens zijn we ons aan het
ori-ënteren om de bewoners prolektmatrg
te gaan betrel,ken bij de aktie dre op
Eckai:tdaL wr:rdt gevoerd m. b. t.
'Honger in Afrika'.

Y19r1!s9!
* Naast de wekelijkse vieringen op
zaterdagavond om l9-00 uur (waarbil
U a1ti3d van harte welkom benr-) zr)n
er in de afgelopen periode enkele
brlzondere vierrngen geweest:

** Op 9 september openden wrl het
n.ieuwe werkjaar met een viering op
EckartdaL tesamen met de verstandelijk
gehandicapten, hun familieleden en
verzorgeys uit de regro. Helaas kon
deze viering niet zoals gepland in de
ooenlucht plaats vinden- Verschiflende
m()nsen hel,-ben van deze gelegenherd
geL-,r,uÍk gemaakt om met Eckartdal kerr-
nis te maken-

** Op 2 november ivoonden de bewcners
rn één der r,vi;kkerken e--n interker:ke-
1r;ke viering bi; tesamen met cle ver-
standelr;k gehandicapten urt de logio
en wi jkbewoners .

** EÍnd september vierden we h--t
afscheid van Bart van Nes(Ilonge,rci 2Ér)

Begir-r Oktober van Jan Gr 3sbers (Grr-rte:
Brink l5) en Toontje Scheers (Bongerd
24) , medio November van Paul Doev.rn-
dans (Klerne Rrrnk 4) -

** De Kerstvieringen zullen drt;aar
plaatsvindern op 24 december om haLf
vier er. zeven uur, tevens als afslui-
ting van het Adventsprolekt.
Op eerste kerstdag vieren we samerr
met onze wr;kbewoners in de Thomas-
kerk om half elf het Kerstfeest. Op
tweedÉr kerstdag j.s er een Kerst-
samenzang rn onze kapel om haif elf-
Op Nr,-ulv jaarsdag een vrer ing om half
el f , I'V.1.-td in66 -np Nr auw j,lai S-
receptLe. Brl a1 deze vrtringen bent
U van harte welkom.

IU\AR BEGELEIDING TCE

Trl!!ery1qqe9

Op I 0 oktober waren er maar liefst een
6r-l-t-al doelnemers (waaronder he l-aas
sl r..chts .::nke le f amtlieleden) om zich
met elkaa r te: l'tezinnen op het onderwerp
'l.1assar I rtert rf r,r,eL bredt k l ernschalrg-
heid nLe:er g; r'ant I e voc)r perSoonlr lke
ontplcrr:iing','' l)eze ti-remarniddag - een
eerstel uit een cyclr-rs rond nog andere
onderwerpen van levensJ:.reschouwelijke
aard - was voorbererd door de werkgroep
'Geloven rn le werk'
Binnenkort verschilnt €rr een uitvoerrg
verslag r.,an deze tiremamrddag in de vorm
van een Info-special.

Y.t! r gl,l9 _ g : :Ei ! 5 r ! ! i gvgl: lte:9il?vvr!9
2\ -??t'JY9r 19,_'r i !9
* In rlc. clrverse i.;i jken hebben inm-rdd+ ls
gesprekken plaats gevonden over de ncla
'Levensbr.schouwe i i ;ke en pastorale. be-
EeLeicling', waarin ontwikkelinqen be-
schrev,^n rvorc,lcn, 1i jnen worden Lrrf,gezet
er1 knelDunten gesi gnaleerd - Het rs ,le
bedoeirng rond c1e jaarwissel.rnq dc ba-
l.:ns p -- s6(n:'.
* Ook in d^ wr jkr.:n i s men r,omenteel
met- e Lkaar rn ge:iI)r.rk rrver op i,ve1k=

wLJza. me..n rle ci.rr:s1,.i:r '7,i..:rgverlening e:il

levr:nsbeschoLrwing' het beste kan voor:,.-
zetten cir kan ver:breden naar clr: i .r.1..-
werkers -
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Sommige teams hebben hiermee reeds
een praktische start gernaak-t of zijn
op een andere wilze regelmatig en
systematisch met elkaar en de pastor
in gesprek over levensbeschouwelijke
onderwerpen.

NAAR FAMILfE TOE

* Ook rn de meeste familiecommisstes
ls de laatste tild de nota over
Levensbeschouwelilke en pastorale
begelerding besproken.
In de famlfieraad heeft tevens een
gesprek plaatsgevonden over de
ldentiteit van de instellrng, m.n.
op levensbeschouwell;k vlak aan de
hand van notities van de hand van
de raad en pastor.
* Enkele famj-liecommlssieleden zrjn
betrokken bij de opzet en uitvoering
van het Adventsprolekt op de Mgr.
Swlnkelsstraat.
* Famlliefeden van Klelne Brrnk 12
hadden met elkaar en de pastor een
gesprek over de levensbeschouwelljke
en pastorale begeleiding van hun
familleleden. D1t gesprek heeft in-
middels zijn vervolg blnnen het team.

NAAR DE STAF

Binnen de staf zrjn de laatste tijd een
aantal levensbeschouwelijke onderwerpen
uitvoerig aan de orde geweest, teweten:
de (levensbeschouwelrjke) i-dentiteit
van de j-nste11ing, de ethlsche conse-
quenties van het erfelijkheidsonderzoek
vooral m.b.t. famil-ieleden, en een
uitvoerige bezinning op ieders mens-
en zorgvisie van rvaaruit wil werken,
met als doel meer gemeenschappelrlk te
doen ontstaan rond de visie van waar-
urt we zorg verlenen.

NAAR DE WIJK TOE

De werkgroep "Eckartdal rn de wi1k",
die kontakten tussen Eckartdal- en
wllkbewoners wi-1 bevorderen, is be-
trokken bi3 het Advents- Kerstprojekt.
In het kader van deze kontakten had de
reformatische gemeenschap van Nuenen
rn de kapel van Eckartdal één van haar
zondagsvlerrngen, tevens kennismaking
met Eckartdal -

Op 2 november en op Ie Kerstdag zullen
onze bewoners deelnemen aan vieringen
met wijkbewoners in een der wljkkerken.
De wijkbewoners op hun beurt zrjn wel-
kom op de Kerstvieringen op 24 december
a.s.
ap 22 december tenslot.te zal de pastor
van Eckartdal de homrlie verzorgen an
de Kerstbijeenkomst van de wijk Woensel
in de Matteuskerk.

Werner van de Wouw,
pastor

***************************************
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