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BIJZONDER-E VIERINGEN

* Ook dir jaar waren er in het buiten-
huis Mgr.Svrinkelsstraat weer Advents-
vieringen. In deze vieringen stond het
thema'geven' centraal.
De bewoners hebben dat heel konkreet
gemaakt door iets van ztchzelf weg te
schenken. Dames van de Zonnebloem
waren aanwezig om die geschenken in
ontvangsf te nemen en onder de zieken
in de wijk te verdelen.

Tijdens de Advents-. de Kerst-. maar
ook de Nieuwjaars- en Driekoningenvie-
ring stond in Eckartdal zelf het ver-
haal van herder Ben.'jamin centraal,.
Dat is op ve::schillende manieren in
beer.d gebracl"rt. In gedeelten is -het:
spoor van hel verhaal volgend- de
nieuwe t,eeldengroep kompleet gemaakt.
Deze beeldengroep is gemaakt en aan
ons geschonken door het St.Catharina-
gilde uit Woensel. Heel wat kostbare
uurljes zLjn daar in gestoken. het
resultaat is dan ook meer dan de moei-
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Maar ook de bewoners zelf hebben ti-j-
dens die verschillende vieringen het
verhaal gespeeld. Zowel de stal voor
de nieuwe beeldengroep, als de stal
r4raarin bewoners het kerstverhaal heb-
ben uitgebeeld is gemaakt door orrze
timmerlieden Jan en Marinus. Bewoners
en begeleiding hebben met veel plezier
aan deze víeringen gewerkt.

De kerststal was nog maar nauwelijks
opgeruimd of het feest van Carnaval
liet zíeln a1 luidruchtig horen. 0p
onze eigen wijze hebben we ook dat
feest mei Aswoensdag weer tot een goed
einde gebracht. Prins Bert deed niet
zonder verdriet troonafstand; Raad van
Elf en Dansmariekes lieten zích nog
eenmaal zien en onder de laatste klan-
ken van Carnavalsband De Klippelaeters
uit Nuenen werd a1 het Carnavalsspul
verzameld om daarna op de Grote Brink
te worden verbrand. Veel bewoners
lieten zich daarna met as tekenen.

Op 24 januari herdacht Toon van Pinx-
reren (Grote Brink 16) dat hij 50 jaar
op Eckartdal woont. lJe begonnen dat
feest met een viering in de kapel, die



erg druk bezocht werd.

In de afgelopen periode moesten we ook
van een aantal bewoners afscheid ne-
men.
Op Grote Brink 16 overleed Piet Vogels
(+6.L2) , op Grote Brink 15: Sjoerd
Hesling (+ 9.2) en op Bongerd 24 Jan
Kuipers (+12.2) .

0p Kleine Brink 4: Henk Eppenhof
(+9 .\2) .

IIERKGROEP ALTERNATIEVE VIERINGEN

ZoaLs a1 'n keer eerder vermeld: in
Eckartdal bestaat sinds enige tijd een
werkgroep die liturgievieringen verzorqt
op het moment dat de eigen pastor of de
vaste assistent niet aanwezlg (kunnen)
zi jn.
De groep bestaat momenteel uit 7 Perso-
neelsleden en 3 vrijwilligers.
Eigenlijk zot) het heel fijn zijn, als
ook iemand uit de kring van de familie
van oÍrze bewoners aan deze groep zot)
deelnemen. Onze bewoners blijken de
vieringen van deze werkgroep erg te
waarderen. Dus als U belangstelling
heeft.... U bent welkom !

WERKGROEP OIIDER I.IOR-DEN

Sinds verschillende jaren funktioneert
binnen Eckartdal een werkgroep met bo-
vengenoemde naam.
Onlangs is de werkgroep uitgebreid en
heeft een duidelijkere funktie gekregen.
Allerlei inhoudelijke zaken die met het

/g0g.hr.t

ouder r'/orden te maken hebben, komen in
deze werkgroep aan de orde.
Tegelijk probeert de werkgroep konkrete
aktiviteiLen voor onze bewoners te ont-
wikkelen.
Na de uitbreiding maken van deze groep
deel uit: vertegeil^ioordigers van Grote
Brink 1.4, 15, 16 en 22 en Bongerd 23,
24, 26 en 27.
Alsmede de koördinatoren van wijk I, II
en de dagaktiviteiten, het ontmoetings-
centrum en de pastor.
In de nieuwe opzet en samenstelling zijn
r^re onlangs van 'start' gegaan met het
onderwerp 'tradities' . Veel van onze
oudere bewoners -en zíJ niet a11een-
zijn van oudsher vertrouwd met bepaalde
godsdienstig-kerkelijke tradities zoaLs
bv. Vasten, Goede trleek, Pasen e.d..
Begeleiding konstateerde dat zijzelf
daarvan vaak nauwelijks de betekenis
kent. Dan wordt het natuurlijk moeilijk
een bewoner te begrijpen, laat staan hem
hierin te begeleiden. Vandaar het ver-
zoek van de werkgroep aan de pastor om

een brochure samen te stellen met de
betekenis van deze tradities.
In deze brochure -die inmiddels versche-
nen is- staan ook enkele suggesties voor
een eigentijdse vormgeving.
De werkgroep heeft een konkrete vormge-
víng gezocht voor de Veertigdagentijd.
Ze wilde inspelen op de idee van: "vas-
ten is een tijd van bezinning, inkeer,
verandering" .

Het middeleeuwse "Honger- of Vasten-
doek" dat d'é laatste jaren weer gebruikt
wordt in vele kerken en scholen, heeft
hen geinspireerd tot het maken van een
eigen Hongerdoek. Bewoners hebben op dit
doek hun eigen wensen en voornemens tot
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verandering in beeld gebracht (zie over-
weging).
Dit Hongerdoek za1 tesamen met een Hon-
gerdoek uit Etiopiè de komende Veertig-
dagentijd centraal staan in zowel akti-
viteiten op de woningen, als het ontmoe-
tingscentrum en binnen de vieringen in
de kapel.
Voor de mei-maand zijn aktiviteiten in
voorbereiding rond Maria-devoties .

Ook hiervoor is de pastor gevraagd een
brochure samen te stellen met de noodza-
kelijke informatie over gebruiken, tra-
dities, waarmee bewoners vroeger ver-
trouwd waren (zoaIs Rozenkrans, liede-
ren, bedevaarten e.d. ).

voRl{sEL

De afgelopen weken is er aan de oudersr/
kontaktpersonen van bewoners die de
laatste jaren bij ons zijn komen wonen
en vanaf 1965 geboren zijn, gevraagd of
hun kind/familielid aI dan niet gevormd
is, danwel dat op prijs gesteld wordt
dat alsnog het vormsel wordt toegediend.
!íij rsorden namelijk in de gelegenheid
gesteld om deel te nemen aan een vorm-
selviering die op het Rijtven in Deurne
wordt gehouden en ïraarin Mgr.Bluyssen
zal voorgaan. Mocht er onvërhoopt verge-
ten zijn ouders aan te schrijven, waar-
van hun kind niet gevormd is en die dat
graag willen, dan worden zíj verzocht zo
spoedig mogelijk kontakt met de pastor
op te nemen. De vormselviering vindt
eind april plaats.

lJerner v.d.laiouw,
pastor.


