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TraditiegetÍouw werd na de vakantie-
periode het nieuwe werkjaar feesr-e7ijk
geopend. Dat gebeurde wederom Ínet een
aantaL gezamenTljke aktiviteiten van
de Ontspanning, de werkgroep "Eckart-
daf in de wljk", "werkgroep Interkerke-
lijke vier ingen verstandeJqk gehandicap'
ten in de'regio Eindhoven" en het Pas-
toraat.
Het was de bedoeling dax op 73 septem-
ber begonnen zou worden met een Open-
Tuchtviering. Het sch jjnt ook tot de
traditie te horen, dat het op die dag
altijd regent, want voor de derde maal
:.s het ons niet. geTukt. We weken uit
naar een overvolLe kapel, waar ds.
Gldeon van Dam en pastor WerneÍ van
de Wouw in een f ijne viering voorgingen-
Het Bewonerskoor van Eckartdaf luis-
xerde de viering op.
Na de vierinq vtaren er diverse ak-
tiviteiten voor bewoners, maar ook
voor gasten en famifie. De kerkelyk
werker van de Reformatorische ge-
meente Nuenen zorgde voor een sfeervof
kl.a,tkbeel-d, de Openbare bj.bliotheek
uit Nuenen voor een interessante zn-
formatiestand en datzelfde deed ook
de werkgroep Eckartdaf in de wijk.
l/a de broodjes en de soep kwamen
een viertaf muziekkorpsen de middag
muzikaaL opTuisteren. Helaas mc)esf-

ook dat binnen gebeuren. Het was
druk, maar gezeTlig: kortom een
ges Taagde openingsdag.

Project "Wonen"

Zoafs U efders in dit bfad kunt Le-
zen werken bewoners ook dit jaar
aan een thema-project- Het onderwerp
is geÍ.nspireerd ap het 50-jarig
jubileum en draagt dan ook afs ti'
tef "EckartdaL, 50 jaar wonen, wer-
ken en feven.n Het thema wonen staat
nu -tot Kerstmis- centraaL.
N iet af feen binnen daqaktivite iten
en de Teefgroepen wordt aan het pro-
ject aandacht besteed, ook in de
weke 7 ijkse 7 iturg iev ier ingen komx
het onderwerp uitvoerig aan de orde.
VanzeTfsprekend staat ook het Kerst'
gebeuren in het teken van het pro*
ject.
Zoafs ook iedere bewoner zijn eigen
Levensboek maakt, zo wordt ook
van Jezus een .Levensboek gemaakt.
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Op deze wijze hopen we, dat het.
'Kerstverhaaf' ook een voor het
eigen feven van de bewoner her-
kenbaar verhaaL gaat worden.
De Kerstvieringen vinden plaats
op 24 december om haff vier en
am zeven uur.

Advgnts:igling

Zoafs e1k jaar vinden in het Bui-
tenhuis van de l,lqr. Swinkel-sstraat
een aantal vieringen pTaaxs in
het kader van de Advent en het ko-
mende Kerstfeest-Dit jaar staat
centraaf het, xhema: Licht en Donker.
Een koor uit de parochie, dat weke-
Tijks in de Mgr. Swinkefsstraat re-
peteert, za7 de beide vieringen
opluisteren.

Bijzondere v i-er j. ngejl

Naasr de openingsviering en de ko-
mende Ketstvieringent waren er in
de afgeTopen periode nog een aan-
tal bijzondere vieringen.
Ap 31 oktober was er in aanwezig-
heid van veeL famif ieleden en -Ze*
den van het St.CatharinagiTde
de jaarTljkse herdenking van cnze
overfeden medebewoners in de zqn.
ALLerziefenviering -

Srnds de vorige af l.evering van dit
kr^tam de gemeenschap van Eckartclaf
bovendien naq een vgftal keren bij
e]kaar om af scheid te nemen van
een over Leden medebewoner :

Cp i9 september van Karst Breman
(Gr.Br. 20), op 23 september na-
men we in de Petruskerk afscheid
van Wim Janssen ( Mgr. Swinkefsstr . ) ,
op 7 oktober van onze ouclsl:e bewo-
ner Bart Bouwens (Gr. B:-. 2f),
op 1j oktober van t4a::tinu,c v.d. l'leliden
en op 25 nove,nÍ;er in een Oecumenische
viering van Ari.e Korevaar (Gr.Br.17 ) .
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- Op 20 november nanen vertegen-
woordiqers van de begele-idlnq uit
de 5 wijken deef aan een studiedag
over de rof van de groepsTeidinq
in de geIoofsbegeLeiding van de
bewoners. tesamen met een stagaire
van de TheoTo,Jische opieiding.
Samen maken ze nu .pTannen cm een.
themamiddaq op EckartdaL voor te
beteiden rond het thema ,,feverts-
beschouwe fijke gevoe Tigheid en
( on ) mogc l ijkhe id " .

- De begeTeidinq van de dagaktivi-
te-zten hield een thernamiddag ow:r
het onderwerp 'omqaan met dood
en sterye? b-:i bevtor_c r:', . riqet_
ervaringen werden gedeeld naar
aanJeid:nq vàn twee ervarings-
verhaLen, verl-eld door een fanti*
fie fid /contactvr iertd in en een
grcepsoudste.

- Een aantaf nensen uit Ce beqelei-
ding zai bjnnenkort een start ma-
ken net de voorhereiding van noge-
7!k een tltemamidCag aver het on-
4a rrtar. cf artzancrnanaT -i à i ^-ycacju_--9,

dit n-a.v. stud:.e welke zt aver
dit onderwerp .'tebben ce,rLaak*..

* Stagaires van de diverse oplei-
dinqen, die werkervarinqen opdoen
binnen Eckartdal ontvinqen onTanqs
de brochure ,Zi.n in je werk, over
de roL van de Levensbeschouwlng
in ae zorqverleninq. Een twintig-
xa) staSaires werd bovendien Lit-
genodiqd voar een studiemiddag
over dit onderwerp. De brc>chure
is speciaal voor 

'gckartdal 
qreschreuen.

- De ^Staf heeft onTan,Ss in een twee-
+=1 -;++;^^^^ ZiCh beZOnnert OA hunLLfrlyLlr

zorgvisie in refatie tot rz_zs_ze en
verwachtingen van fanil-ie 1eden.
Het Overfeg Bege J e id inqssektor
heeft onlangs het eiqen praces
van feven.sbeschouvre f 4ke bege 7e i-
ding geévalueerd -

Een werkgroep uit de Staf Tegt
de laatste hand aan een vLaqen-
Jijst m.n. voor staf feCen om het
gesprek c>ver de knelpunten bin-
nen de LevensbeschouweJijke en
pastorale ltegeleiding beter be
cnraalzh: =r +a Lr ii.-.-.9=n

!,
lroisq!- g.]ger-nollsr

De Teefgrcepen uit de wilken
I en Ii zijn tesamen met de
bege)=tdino van de Dagaktivi-
te-rten ieder op hun eigen wfize
bezig met de -Zevens.beschouwelfike
aspecten rond het ouderw arden
door bezinning en cancrete be-
woner sakt iv ite iten .

Binnen de team van wijk I gebeurt
dat o " a. 7oc,r tear.g"sl rck<c:n ,
vtat binrtert één tean zaf uitmon-
den in o.a- een gezanenTijke vie-
rinq met bewoners en fanilie.
in WtJk ff doet men dit door o.a.
aàn te sluiten bU het project ,,50
jaar rtonen en werken,, en dat ge-
zamenl.ijk 'toor te hereiden.

Jubileum-v ier ing
Ondertussen zijn al.om de voorberei-
,1 ingen van de vierincJ var het 5A-
j ar ig j ubiTeur,t begonnen .

Er is ee:. olcep geforne=rd rondor
,J.e aktivir-eiten ap de Pinksterdagen:
het centraLe momenl: hierin rs de
feestelijke v.iering waarin c.m. ttlqr.
BTugssen voor zaf gaan. De Alexander-
band u.it Vefdhoven en het bewoners-
koor van Ecka.rtdaf fuisteren deze
viering op-
's-!'(lddags vindt er een festivaf pJaats
van affe jongerenkcz:en die qedurende
het jaar de liturgievieringen op Eckart-
da7 opTuisteren. aok ap Eerste Pinkster-
dag zul1en er -vocraf- muziJ<ale akti-
viteitert pTaaXsvinden.
De onJangs geform-oerde Lit_ut i :e ;roep
bezirtt zich over de irtltcu(! i."arj de viering.

tenslotte wens ik r)eiri.,-.cier toe
datgene rïat }i/e Itopen dat ook
in de komende lveken met bewoners
za1 gebeuren: namelijk, dat U Uw

eigen levensverhaal hoopvol mag
herkennen in het verhaal van God
met de mensen, zoafs dat gestalte
kreeg in de geboorte van de l"lensen-
zoon.

Een Zalig Kerstfeest en alle goeds
in het komende jaar
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Werner van de Wouw


