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gi j zondere tl-ielingeil
In de afqelopen maanden stonden
ook de liturgievieringen in
Eckartda,l- in het teken \.';rit net
gouden iui:ifeum.
Hoogtepunt was natuurlijk de
Eucharistieviering ?p Tweede
Pinksterdaq in de feesttent,
waarin de oud-bisschop van
Den Bosch, 1,lgr. J. Bluyssen
tesamen met pater Henk van Gal-en
(vaste assistent van Eckartdal)
en pastor Werner v.d.Wcuw voor-
qingen.
Het koor van Eckartdal-bewoners
had a} rnaanden druk gerepeteerd
om een aantal speciaal voor deze
vierirrg geschreven liederen in
te studeren. verschillende
repetities had men samen gedaan
met de Alexanderband uit
Vetdhoven. De viering was
voorbereid door een urerkgroep"
Het thema van de viering luidde
kort en bondig rtsamen zi jnir.
Op die zonnige Pinksterdag werd
dat samen-zijn dan ook uitbundig
gevierd door bewoners, familie-
leden, medewerkers én vrijwil-
Iigers sórnen "

Centraa] stond een grote 'pop'.
Alle geledingen die in de zorg
betrokken ziln brachterr een deel
van de pop aan en maakten hem zo
tot éen geheel. Ieder had op
symbo)-ische wijze verbeeld wat
de eigenheid van de wijk of het
eigen aandeel in de zorg is.
Zo kwamen de vi.jf wijken en de
dagakti',riteiten aan bod, maar
ook de algemene sektor, de
medi sch-psycho-pedagogi sche
dienst, de direl<tie en brestuur,
het maatschappelijk- en
pastoraal werk en natuurlijk
familie en vrijwilligers"
Het was een uitbeelding van het

verhaal van de brief die de
apcstel Pau1us aan de christenen
van Corinthe schreef; aIlemaaI
horen we samen en zí1n we op
elkaar betrokken, ieder op zr)n
eigen manier, de éen niet
belangrijker dan de ander.
En sàmen vormen wij op onze
manier het Lichaam van Christus.

De warmte die de woorden van de
bisschop uitstraalden deed niet
onder voor de warmte die zoveel
mensen in de toch al op tempera-
tuur gekomen tent uitstraalden.
ZeIfs de wind, die de
aanwezigheid van de Geest op
Pinksteren voelbaar maakte, was
ook bi j ons héé1 duideli jk
aanwezig.

I{a de communie overhandigde de
bisschop een kado aan de twee
jubilerende bewoners: Jan Vennix
en Jan Kuystermans, die ieder 50
jaar op Eckartdal woonden,
waarmee ze zichtbaar verguld
waren, getuige de foto die
hiervan gemaakt werd en de
volgende dagr de krant 'haa1de'.

Na afloop van de viering kwam de
bisschop handen tekort om
iedereen te begroeten en een
persoonlijk woord te wisselen.
Dat deed niet alleen veel
bewoners goed die heel lang hier
naar uitgekeken hadden, maar ook
farnilieleden ervaarden het als
een bemoedigend teken dat ook de
kerk hen eens ziet staan.
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Het was een bijzonder geslaagd
begin van eën niet ïfteer te
verqeten feestweek.

**

Vóór en nà de feestweek vonci.en
in de wi-j]<, te weten de $orEen-
sterkerk en de Reformatorische
kerk in Nuenen, §peciale
vieringen plaats n"a"v. het
jubileum van Ecl<artdal.
ïn beide gevallen ging het om de
plaats van de geestelijk
gehandikapte in de geloofsge-
meenschap en wat ouders wel of
niet aan steun ervaren (hebben)
vanuj-t die gemeenschap. Behalve
met werkers uit de zorg waren
het m. n " ouders die deze
vieringen hebebn voorbereid en
uitgevoerd" Eerder hadden in de
beide R.K. kerken van lr]oensel-
oost dergelijke vieringen al
plaatsgevonden.

In de afgelopen periode deelden
\Àre binnen onze gemeenschap lief
maar ook leed. ïn een viering op
29 maart namen we afscheid van
Cees Söder (Bongerd 23). Cees
werd 78 jaar. Hij werd in Breda
bij zijn overleden familieleden
te ruste gelegd.
Theo CorneLissen overleed op 7O-
jarige leeftijd, ook op Bongerd
23 " Voorheen tlroonde hi j vel-e
gelukkige jaren in de
Mgr"swinkelsstraat. Na een uit-
vaantviering in Eckartdal op
L4 juni werd hij in Nijmegen-
Neerbosch begraven.

op 4 september a.s. willen we
het nieuwe seizoen weer feeste-
lijk openen met een Openlucht-
viering (hopeJ-ijk lukt het dit
jaar écht buiten).

Dëzë interkerkelijke viering is
bestemd voor alle geestelijk
gehandikapten uit de regio
Eindhoven met hun familieleden
en verzorgers.
om hatf etf vindt deze viering
plaats op de Grote Brink (bij
slecht weer in de kapel).
Voorgangers zijn: mw.ds.E.Maats
en pastor W.v.d.Wouw; behalve
het Eckartdalkoor za! ook de
Brassband uit Nuenen aete de
présence geven. 's Middags
treden er verschillende muziek-
gezelschappen op.

Tekening genaakt door
Bob v.d.Ven, Grote Brink 22.



Regrionale ontwikkelinqen
In de vorige uitgave berichtten
we over de ontwikkelingen m.b.t.
levensbeschouweli jke begeleiding
buiten de internaten, waar nogal
wat aan mankeert. fn het kader
van een betere afstemming van
vraag en aanbod bi j alle
geledingen die betrokken zijn
bij de zorq van geestelijk
gehandikapten en hun fanilie,
heeft een initiatiefgroep het
Regi-on4al overleg Zuidoost-
Brabant voorgesteld een
werkgroep in het leven te roepen
die behoeften, leemten e.d. moet
onderzoeken én met een werkbaar
plan dient te komen.
Deze werkgroep is in de sub-
reqio Eindhoven en de Kempen nu
van start gegaan.
Er zitten werkers en ouders in
uit instellingen, SPD, DVO en
GVT. Ook pastores vanuit de zorg
èn daarbuiten zí1n erin
vertegenwoordigd. ïn de sub-
regio Helmond is men druk doende
om na de vakantie ook een
dergelijke werkqroep van start
te laten qaan. Beide werkgroepen
hebben mandaat gekregen van de
begeleidingskommissie van het
Regionale Steunpunt (waar vraag
en aanbod samen di-enen te
komen ) .

In een tweetal bijeenkomsten
hebben werkers in de eerste lijn
van het welzijnswërk,
gezondheidszorg, onderwijs,
pasLoraat en vrijwilligers op
dit vlak deelgenomen aan een
voor 1i cht i ngsbi j eenkomst in
Eckartdal, ook georganiseerd
t.g.v. het gouden jubileum.
Het initiatief ging uit van de
we rkgro ep rrEckartdal in de
wijptt, waarin vertegenwoordigers
van geloofsgemeenschappen uit de
wijk ën werkers van Eckartdal
zitting hebben. E.e.a. was
voorbereid en uitgevoerd in
sahënwerking met de SPD en het
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team Vroegtijdiqe onderkenning.
Een 7O-taI mensen maakte van
deze voorlichtingsbijeenkomsten
gebruik, waarin gesproken werd
over zaken en onderkenning van
zwakzinnigheid, de voorzieningen
en de belevingen van ouders.

Publikaties
In 'rHandreiking Vrijwilligers in
het pastoraatrr, een aanvul-
uitgave van Gooi & Sticht uit
Hilversum is in maart, mei en
juli van dit jaar een driëtal
artikelen verschenen van de hand
van [í.v.d.vÍouw, pastor van
Eckartdal onder de titel ItHet
leven vierenrt. Hierin worden een
aantal konkrete vieringen
beschreven zoals deze in
Eckartdal plaatsvinden. (bv.
weekendviering, uitvaartvierinE,
Àswoensdagvi-ering en een viering
op een groep). Ook de waarde en
de betekenis van een viering,
het symboolgebruik en de
betekenis van het ritueet voor
de geestelijk gehandikapte komt
uitvoerig aan bod. DoeI van de
artikelenserie \Àras vooral de
vraag: Wat kan de gewone
liturgie (in de parochiekerk)
'Ieren' van de Iiturgie die
geestelijk gehandikapten samen
vieren ?
Voor belangstellenden is een
overdruk van deze artikelenserie
bij de auteur verkrijgbaar.
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In de vorige Eckartbode publiceerden we het eerste gedeelte van een
artikel ovër Sterven en afscheid(srituelen). Het \,Ías een overdruk
uit het kwartaalblad rtvooRzETrt, bedoeld voor uitwisseling en
informatie rondom geloofsbegeleiding en verstandelijk gehandikapten.
(Te bestellen: Parkweg 2oa, 227L A,l Voorburg).
Hieronder volgÈ het tweede gedeelte van dit artikel, dat ook in het
theuanummer (februari 198s) stond, dat in zí1n geheel gewijd was aan
Sterven en Àfscheid.

.YU,\,Í-\,ÍER. :

Alscheid nÍrmen: geheimen vieren

Elke vorm van gedrag, hoe vreemd ook. heett op de een oÍ
andere manter zin en oelet(enrs. Er wordt iets onthuld van
de manrer waarop e€n mens zrin ieven ervaarl Daarbii is
een symoool een nelangrijk mrddel. ln veei gevallen zrln
dat ook symbolen voor dat wat karakteflstrek rs voor hun
leven. Vaak zlin verstandeiiik gehandicapten heel gevoeiig
daarvoor. Zij kennen elkaar vaak aan elkaars symbool en
vrnden dat dan ooK nlet vreemd oÍ irítant integendeel, ze
gaan daar respectvol mee om.

voor m€nsen die niet verstandeliik genandicapt ztin, kun-
nen derqetiike syrnbolen onoenuilig, ;a zeiÍs aÍstotend Iii-
ken. Ze ziin echter voor verstandeirik genandicaplen vol
van betel(enrs, orndat ze iets onthullen van het ''levensge-
helm'' van deze unreke mens. Oaarom moeten we leren
oog en oor'/oor deze syrnboortaal te knigen: zo kunnen
we die mens leren kennen. Om ienrands svmoool 'rerKe-

lg8&, nr.?

Werner van de Wouw
pastor Eckartdal te Elndhoven
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liik te verslaan rs net nccig,3ar'Jí[ ons tnleven in ziln
levensvernaai en ons veroieoen in de manrer 'flaarop hli
irn erl bete!(enrs aan riin even ,leeÍt Dat'/erondersteit dat
't/r, \/an cnte <ant aok n siaat:lln /verkellik naar onszeiÍ le
kilken: hoe s1a,K rn .ei,even.'r'/elke ztn leei rk aan net
leven. Dat rs immeís van wezenliik belang voor de manler
waarop rk lret ieven van die ander bekljk en beooÍdeel.

De geslot€fl doos

ln moerliike en droevige sttuatles worden die svmbolen die
zo karakleflsilek '/oor iemand ztin, erg belangrtjk" Omdat
symbclen onlegenzeqgeliik ook een religieuze waarde
heoben, (unnen ze ooK een belangílike rci spelen in btjv.
vierrngen cÍ rn andere rrtueien die de lraditie ons aanreikt
Hoe toeeasseliik Cat is. laat het verhaai over Cees zien.

Cees was eÉn ve!'standelijk gehandicaot€ man van viifti€

laar. je kwam r-noerlrik met hem in contacl Het {l§i1e neel
wat k!'urrn €fi;àr€fl vooroat hij ziin Ceurvoot ;cu,:o een
.{rertie wridB !'rpeRzeften. Dat maafÍe het dan oox moetiiik
veei van hem te begrtjpen.
Cèes ii,dt aan verzametwoede, zo heet her- Altiid.en overal
zie je hem slouwen met dozen: een grote doos met daarin
veie kiernere doosjes metveel prullaria. Dat wordt vaak
hIndeÍlijk !evonden omdat hi, die grote doos overal mee
naartóe neemt en er zeifs bii het e(en en slapen niet van
scneiden kan. ZeiÍs bii het douchen laat hii die doos maar
moejliik buiten oogoeretk...
Àl vaak is die ''rommel" door de begeleiding opgerutmd,
maar Cees heefi binnen de kortste keren weer een nieuwe
vcorraad. Bovendien maakt zo'n opruimactie hem erg
agressieÍ. Àgressief wordt Cees trouwens al, ais je de
indruk wekt oat je een biik in ziin doos wrlt werpen. Er ziln
er niet zoveel dis dat voorrecht hebben mogen smakenl
Alleen een enkels veÍcrouweling mocht ais het waro over
zrin se houder mea kiiken. Maar van zo iemand kon Cees
dan ock ,r/at meer n€oben.
ïijaens cie rnaaitilden was het aitiid een hele uitstailing.
Daï mocnt biiikbaar wéi iedereen zlen - oÍ 1e wilde oÍ nteL
Zijn hele famriia kwam uit de docs: Íoto's en porlretten in
arlerler soort werden uitgestald, tot ergeÍnis van velen,
*anr nrj etsle nogar wat rurmte oo.

ïcen werd Cees ernstig ziek. Zijn dozen bleven dicht bri
hem: ender en naasi zrjn bed.
Cees Eaat docd. Oaags na zijn overliiden kom ik met de
groeosrerding over Cees in gesprek. Terlooos wordt er
over di€ doos verteld. Er wordt aanvankeiijk nog wat
scnamDer aver getacheR dat ze "die rommel zuilen mis-
sen". Al sratende ontdekken w€ dat "die rommel" waar-
me6 Cees zo onafscherdeiijk verbonden was, van groto
betexenrs vocr nem was. Kenneiiik hadden w€ ds aÍstand
die een cveriiioen noodzakelilk meebrengt, nodig om dat
ie kunn6n 0n{CeKken"
Wanneelrrs nraten cver de geslotenheid van Cees ont-
dexken w€ oDeefis: "Verrek, die doos, dat was Cees zetf.
Hii droeE zrchzelf mee in die doos: zrln g6slotenherd, ziin
gehetm wra hrj "ras, zr;n moerlijk te wrnnen vertrouwen.
Maar ooi< staat die doos voor dat wat werkeliik van
waards was: erln Íamrlie. Die mocht door iedereen -zonder
voornehoud - gezren worden. Dat rmmers wercl steeds urt
de gesiolen doo§ tenloongesteld.
'"iy'aar ziin die dszen ergenliik", vroeg een van de bege-
leiders. Ze ble«en al iang in de contarner ie liggen. Dat
werd toen n!et zondeí schaamte bekend" De contarner
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werd oo zrjn kop gezet, her symbool alsnog rn ere
herstetd. Het kreeg erndeliik de resoectvolle plaats die het
altiid al gehad had moeten hebben. Maar men had er ken-
neliik te dicht met de neus bovenop gezeten om dat !e
kunnen zren.

ln de aÍscheidsviering vervulde de doos een centrale
Íunctie. Hii stond op een "herlige plaars': de aitaartaÍel. Er
werd uiterst respectvol mee omgegaan. De doos bleeÍ
gesloten, alleen de familie werd "urtgestald". Het ovenge
hoorde bii het geherm dat Cees was en mocht blijven. Zo
werd het levensverhaal van Cees verteld en verbeeld.

Voor de aanwezrge bewoners was de doos een vanzelÍ-
sprekende en dus herkenbare representatie van de over-
ledene. Dat bleek overduidelijk uit de reacties van de
bewoners tiidens de viering. Later heeÍt deze doos. samen
met andere symbolen van overleden bewoners. een plaats
gekregen in een soeciaal hiervoor gecreéerde symbool-
àoek Dit werd een "heilige ruimte" in de kapel waar ook
de ''grote symbolen" die ons door de christelijke traditie
worden aangererkt hun plaats hebben: de Godslamp, die
ons eraan herrnnert dat ook in deze symbolen Gods mys-
teÍie in de mensen onder ons oplicht het ïabernakel,
waarin het Brood des Levens wordt bewaard. dat ons tel-
kens weer herinnert aan de gebrokenherd van het leven:
het kruis, teken van hoop in ons leven en ten slotte de
Bilbel, waarin het Goede Nieuws tot ons komt.

Het is belangrijk om ons te realiseren dat we Eeen symbo-
len en rituelen, ja zelfs geen liturgre voor verstandeliik
gehandicaplen hoeven "uit te vinden" of "te maken". Die
kan worden opgediept op de plaats waar zii, voor onze
ogen soms verborgen, aanwezig is.
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