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Uit de pastorale hoek

In de laatste ultgave van de Eckartbode hebben we U berrcht over de plannen

Cie er bestonden - en ondertussen aI voor een belangri;k deel urtgevoerC -

voor het werklaar 83/84 met betrekkrng tot de levensbeschouwel-i-jke en

past.-rraIs begeIerding .

Op het moment dat we drt schrilven rs er aI veel gebeur:d en staal- el n.:g veel

te gebeuren. In het kort w:-flen we daarvan verslag doen.

Pastorale en levensbeschouwel:-1ke
b"g"I.tdt.g """ b.-"^.rs

EEN TERUGBLIK

We begonnen het werkjaar met een
grandroze Openingsweek, met daarin zo-
we1 ontspannende afs bezínnende
momenten. De week werd opgezet door
medewerkers vanuit Dagaktrvrteiten,
Ontspanning en Pastoraat. Een groep
dre zrch tevens bereid heeft verkl-aard
om de grote lr;nen urt te zetten voor
de overige gezamelrlke aktrviteiten
dit 3aar.
De meeste aktr-vrtertengroepen zrjn - a1
of niet in samenwerking met de leef-
groep - gestart met de voorbereiding
van een project rond een bepaald thema,
dat in de loop van dit (werk) jaar zal
worden uitgevoerd.

In de eerste helft van dit werkjaar
vond er het eerste gedeeJ-te piaats van
een project rond 'kontakt' voor de
buitenaktiviteitengroep. De groepen
waar rond de jaarwisseling nog a1 wat
verande::ingen in de woon- en werk-
situatie plaats vonden, zrln beztg
ge\,reest met een prolect waarbi j van de
oude srtuatre afschej-d werd genomen en
openingen werden gemaakt voor het
naeuwe wat te gebeuren stond. Di-t
prolect is afgesloten met een maand-
viering waarin het thema 'vrrendschap'
centraal stond.
Het hele 'verhulsgebeuren' stond
trouwens centraal rn alle lrturgre-
vieringen in de maanden januari en
februari met verhalen rond de figuur
van Abraham.

Maar er is nog meer gebeurd rr; 1983.
In november voncl een eerste rnaandaf-
slurtrng piaats ornd het thema: rwat

maakt een hu:-s tot een thurs:' voor-
bererd cioor de groep van Crut le
Jong. Het was Levens oe scart van een
Adventspro1ect waaran een verhaal over
mensen dre op zoek ztln naar een
nj-euwe konrng, centraaf stond. Leden
van een Eindhovens iongerenkoor heb-
ben drt verhaal rn beeid qeoracht op
een grote boekrol, dle tildens eike
weekendvrerrng een stuk,re verder
werd ontvouwen en verteld.
Zoals gelukkig steeds vaker gebeurt,
hebben deze jongeren :ok een weekend-
vierrng voorbereid.
Ook het wrlk- en parochiegebeuren
speelde een durdeJ-i;ke ro1 rn drt
project. Eén van de vl-erangen hebben
we gehouden in de wr3kkerK Lezamen
met wijkbewoners en gehand:-capten urt
de stad. Anze bewoners s3ouwcien hÉn
boekrol- mee en vertelden daar hón ver-
haal.
Behal-ve de boekrol was de zelfgemaakte
Adventskrans een belanqr:11k gegeven rn
deze Adventsweken: ej-ke groep heeft er
dan ook een gemaakt.
Het tklapstuk' vcrmde natuurlrlr< het
Kerstfeest.
Tildens twee v:.erl-ngen hebben de be-
woners hun eigen verhaal gespeeid,
giezongen en gevlerd.



In de periode voor Kerst hebben we
bovendien met de kinderen van de Vrije
School het St. Maartensfeest gevi_erd,
compleet met eigenhandig uitgeholde
suikerbieten. Dat was een feestelijk
gezicht. Deze kj_nderen hebben trou-
wens rond Kerst voor onze oudere be-
woners een kerstspel opgevoerd en weer
een andere groep bewoners is naar een
kerstspel van de onderwijzers qaan
kí jken -

Het Kerstgebeuren - ocmpleet met leven-
de stal - werd pas definitief afgesloten
met het Driekoningenfeest, dat we dlt
jaar voor het eerst kleurrijk en
zingend hebben gevierd in de Herberg,
die al die koning:en nauwelijks kon
herbergen.

EEN BLIK VOORUIT

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt
het wat rustiger, maar dat j_s schijn.
De voorbereJ_dingen voor het volgende
gezamèlijke project zijn al_ in volle
gang.
We bereiden ons op Carnaval stevig
voor, maar eveneens op Aswoensdag - en
wat daarop vo1gt. Dan wordt - evenal-s
vorj-g jaar - het Carnavalsgedruis 1et-
terlijk in as gelegd en tegelijk wordt
een nieuw project, dat loopt gedurende
de Veertigdagentijd en wordt afgesloten
op het Paasfeest, geïntroduceerd rond
het thema: "nieuw leven',.
Centraal in dit all-es staat het verhaal
van de bij, waarin we onszelf een beet-
je herkennen. De oudere bewoners van
het Ontmoeti-ngscentrum berei-den het
project voor, maar ook de andere
groepen worden erbij betrokken: samen
maken we één grote bijenkorf, di-e in
de kapel komt te staan, en wekelijks
wordt in de vieringen het verhaal van
de bij (van onszelf) verteld en zicht*
baar gemaakt.
Juist dat laatste is erg belangrijk
voor onze bewoners.

Ondertussen is men op de verschillende
aktiviteitengroepen druk bezlg met de
voorbereiding van een groepsproject.
Vier groepen zu11en in maart een pro-
ject uitvoeren rond het thema 'lichaam'
waarbij o.a. aan de orde komt: het dag-
ritme van de bewoner, voeding, zorg en
gezondheld.

t9&?, t

Dat project wordt op de laatste vrij-
dag van maart afgesloten en gepresen-
teerd in een maandafsluitingsviering.
Drie andere groepen zijn bezig met -
welis\^raar - hetzelfde thema, maar
geven er een wat andere inhoud aan:
hier komen ook onderwerpen al_s kon-
takt en vriendschap aan de orde.
De voorbereiding van een project rond
het thema 'zorg voor de ander' is
i.v.m. veranderj-ngen in betreffende .

woning in het kader van de opening
van een 4e buitenhuis tijdelijk
stilgelegd. Wel is hier een project-
je ingevoegd, dat inspeelt op die
veranderingen rond het thema 'af-
scheid'.
Ook het buitengebeuren wordt in de
tweede helft van dit werkjaar zeker
niet vergeten. De contacten met de
Vrije School worden voortgezet. Samen
met de thuiswonende gehandicapten uit
de regio zullen we in Geldrop het
Palmpasenfeest vieren.
fn Nuenen zullen we een viering be-
zoeken en er ook actief aan meewerken;
tenslotte zal- er vóór de vakantie nog
een gezamelijke viering met de wijkbe-
woners in de wijkkerk plaatsvinden.

Pastorale en levensbeschouweli jke

"ef
In de vorige aflevering noemden we
reeds een drietal aktiviteiten, die
a1len een ondersteuning beogen van
het personeel m.b.t. hun taak op
l-evensbeschouweli jk gebied :

- teamgesprekken rond levensbeschou-
welijke thema's. lrle merken gelukkig
een stijgende behoefte aan dit soort
bijeenkomsten. Toch rerorden op deze
wijze hel-aas nog niet alle teams
bereikt,. En deze ondersteuning is
juist zo belangrijk, omdat de bege-
leiding juist zorn grote verant-
woordelijkheid draagt ook m.b.t.
het levensbeschouwelijke aspect -

- De 'groep van 2O' die in april '83
naar Zwolle 1s'geweest voor een paar
bezi-nningsdagen rond het thema
'geloven in je.werk' komt nog steeds
frequent bij elkaar voor een voort-
gaand bezinningsproces rond onder-
werpen die te maken hebben met
normen, waarden en zingevende momen-
ten in het begeleidend handelen.
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De groep is ondertussen met ver-
schillende medewerkers uitgebrerd.

- In maart beginnen we met een be-
langrijke nreuwe impuls. Wi;ks-
Eewrjze zulien we de groepsoudsten
uitnodrgen voor een b:-jscholings-
cursus rond levensbeschouweli 1ke
begelerdrng. !r/e denken dat het erg
vruchtbaar kan zrjn als daar ook
faml1:-eleden een rol brj kunnen
- ^ó 1 öhJt,ef rrr.

Daarom zullen we voor deze groeps-
bijeenkomsten ook enkele famrlre-
ieden uitnodlgen- Voordat we alle
wr3ken op deze wilze bij elkaar
hebben gebracht zijn we zeker 'n
jaar verder. Dan zullen we moeten
bezien op welke wt-1ze we ook
anderen bij dlt proces kunnen be-
trekken -

Blnnen de staf vrndt er in de maan-
den februari/maart een voorproef;e
plaats m.b.t. drt onderwerp. Dit
alles vanuit de overturging dat we
vlnden, dat levensbeschouweli-3ke
begeleidlng van onze bewoners een
gezamelijke verantwoordelilkheid rs
van a11en dle br 1 de zorg en bege-
ieiding van onze bewoners betrokken
zl}n.

Levensbeschouweli jke en pastorale
t.a",

Eveneens in de vorige uitgave maakten
we meldlng van de plannen die er be-
stonden om onze famrlreleden én
famllieleden van thurswonende gehandr-
capten bij elkaar te brengen om zo een
beeld te kri-jgen van o^ze gezamelijke -
en afzonderli-jke - behoeften, vragen,
wensen en verlangens.

De famrlrer-aacl heeft- zrch ondertussen
positrei uitgesproken,,:ver: dit rnrtra-
tief en rs bererd tct samenwerking rn
<1eze met een :-nitiatrefgroep van
ouders vanurt de plaatseli;ke afdeling
van de ouderverenigingen . Zi: heeft
dhr. Wrlnands namens haar afgevaardigd
naar deze inr-tiatiefgrcepr waarvan
voorl-opiE ook lvo Vugs (maatschappeir;k
werker) en Werner van de Wouw ipasto-
raal werker) deel urtmaken.
We wi-l-1en in eerste i-nstantie kletn-
schalrg begi-nnen: d.w.z. ons bil de
inventarrsatie beperken tot dre
famllieleden welke r-n Erndho".en of in
de b,uurt daarvan wonen. D,t-e zulf en
t-2.L. een uitnodrgrng ontvangen.
Op basrs r,.an Ce gegevens dre daarurt
voortkomen, kunnen we mogelilk een ge-
r:rcht aanbod doen ook aan famlLieLeden
dre in andere regio's wonen ofwel met
de plaatselilke afdelrngen van de
ouderverenrgingen tot soortgelrjke
inrtiatieven proberen te komen.
Enfin, U merkt, het moet ook ons nog
a1l-emaai- een beetle durdelrlk worden.
In ieder geval vinden we elkaar rond
éón en dezelfde zorg. Wr-l houden U rn
ieder gevai op de hoogte van de ont-
wrkkelrngen.

Tot slot: elders in drt blad vrndt U

een overzi-cht van de wekelr;kse
vieringen. Misschien ten overvloede:
U - en iedereen - rs alti;d van harte
welkom om deze vieringen bij I,e wonen.

Een gezegend Paasfeest toegewenst,

Werner van de Wouw
(pastor )
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Kopie vocr de volgende Eckartbode dient
binnen te ziin vÓór 18 mei 196'*

op onderstaanci adres:

Eckartdal
t. a. v. Redaktle Eckartbode
Postbus 90006,

5600 PA Eindhoven
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UIT DE PASTORALE HOE,(

In de april-ultgave '/an de Eckartbode gaven we een globaal overzicht
van hetgeen in het werkjaar 1983/1984 aan levensbeschouweiijke en

pastorale begeleiding m.b.t. bewoners én begeleidend personeei
gebeurt of gebeuren z-al.

We doen hieronder in het kort verslag van hetgeen er sinds maart
plaats heef t gevonde:r.

Pastorale en levensbeschouwelrjke b,ege- Hierin stonden centraal-: het dagritme,
de voeding,gezondheid en zelfverzorging.

Tijdens de veertigdagentijd waren de Er is werkelijk kelhard gewerkt door
bewoners betrokken bil een projekt rond betreffende akti-vitertenbegeleid(st)ers
het thema 'Nieuw Leven'. De bejaarde van deze bepaald ni-et zo gemakkeli3ke
bewoners die overdag het ontmoetings- groepen.
centrum bezoeken speelden hier:-n een Het resultaat mocht er dan ook zijn.
hoofdrol. En dan te weten dat 2 van de 4

Op velerlei wijze hebben zi1 zich bezíg- aktj-vrteitenbegeleid(st)ers vervangsters
gehouCen met onderwerpen a1s: waren,
'hoe zorg je goed voor jezelf ?' ; 'hoe Onze compl-imenten.
zorg fe goed voor de natuur ?' ; 'wat is Op een bepaald moment i-s er een
het nieuwe leven in de natuur ?' ; 'dwarsverbinding' gemaakt met het pro-
'wat is het nieuwe leven rn de mens ?' . jekt van het ontmoetingscentrum.
In di-t projekt speelde het'levensver- Het geheel werd op de laatste vrildag
haal'van bljen een central-e ro1. van de maand afgesloten t:-ldens een
Die bijen maakten een aantal zaken mee, vreri-ng in de kapel en een spelgebeuren
waari-n onze bewoners ook hun eigen leven in de herberg, waarbij alJ-e groepen
in herkenden: bv. het ouder worden. aanwezi-g waren.
In het progranma van het ontmoetings-
centrum werd elke week één bepaald onder- Het prolekt rond het thema 'li-chaam'
werp ultgewerkt, dat in de wekelijkse van de aktiviteitengroep van Klei-ne Brink
)-iturgie-v:-ering terugkwam. 10 L/n 13, dat aI in een vergevorderd
Er is zclfs een heel bijenlied gecompo- stadium verkeerde is i.v.m. de
neerd, dat tot het vaste programma- naderende 'onrust' t.g.v. de op handen
onderdeel van ons koortje behoorde zijnde verhuizing van het aktiviteiten-
In de kapel stond een grote bijenkorf gebeuren en vakantj-es van de woningen,
opgesteld, waar elke week een bepaalde opges.chort tot nó de vakantie.
aktivrcertengroep hun zelfgemaakte Rond het thema 'vakantie' zullen deze
bi;en een plaatsje gaven. groepen de maandafsluiting verzorgen
Een voormalige stagialre tekende van mei.
6 weken lang een'bijen-verhaal'dat in De groepen rond de buitenaktivj-terten
de kapel geprojekteerd werd. nemen de komende maanden de draad weer
Ook andere aktiviteitengroepen konden op met name in een projekt rond het
-naar eigen kunnen- bij het projekt thema 'kontakt'.
betrokken worden. Zrj zu11en in juni de maandafsluiting
Met Pasen \,ías er een grote slotviering verzorgen, dat tevens de afsluiting vormt
waari-n het projekt werd afgesloten van drt werkjaar.
tesamen met bewoners en aktiviteiten-
begelerd st) ers .

Tijdens de duur van dit projekt \,ías er
binnen enkele andere aktiviteiten-
groepen (Kleine Brink 6 en 9, Grote
Brink L4 en 22) een projekt rond het
thema 'Eigen Li3f'.
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Er zijn de afgelopen maand naast de
wekelilkse l-iturgievrerrngen -die toch
telkens weer een feesteliSk en gewaar-
deerd moment vormen j_n het gebeuren van
een week- een aantal brjzondere
vJ-eringen geweest.

Op Palmpasen was er een gezamenlrlke
viering met thurswonende gehandrkapten
uit de regio in het kerkcentrum :-n
Geldrop. Het was een feesteij-3ke vrering
nret op de laatste plaats door de
Palmpasen-stokken die onze bewoners
hadden gemaakt en meegebracht.
De plaatselr;ke predrkant en ondergete-
kende waren de voorgangers.

Op Goede Vrijdag was er 's middags rond
het Kruiswegverhaal_ een bezi_nnende
bljeenkomst en 's avonds een vi_ering
voorbereid en opgeluisterd door jongeren
van het Jongerenkoor Woensel-Oost (uit
onze wrjk dus) .

Op 6 mer was er rn de wijkkerk (t{orgen-
sterkerk) een oecumenische vierlng met
als thema 'de problematlek van de ouders
van een gehandikapt kind'. Deze viering
was voorbereid door een werkgroep waarin
zowel ouders van thui_swonende als in
een internaat verblijvende gehandikapte
kinderen (Eckartdal), mensen van Eckart-
dal en ur.t de protestante gemeente zit-
ting hadclen.
Het was een vervclg op een viering vorig
laar gehouden, waarin de zwakzinnigenzorg
in het algemeen en de plaats van Eckart-
daf in het bijzonder aan de orde kwam.
Ook nu weer was het een vierlng die bi_j
al-1e aanvrezigen een diepe indruk heeft
achtergelaten.
Op moederdag was er de ondertussen
gebruikelijke vlering in kerkcentrum
'de Vanck' in Nuenen voor alle gehan-
dikapten uit Ce regio.
Ook hier was Eckartdal goed vertegenwoor-
digd met eigen koor, met bewoners,
begeleiders en vrijwilligers en zlj
leverden wederom weer één van de
voorgangers.

Als brjzcndere vieringen mogen zeker ook
genoemd tvorden de Afscheidsviering rond
het overl,ijden van onze bewoners:
op 15 maart vj-erden we het afscheid van
Wa1ter ltlerkelbach (Bongerd 24) , op
Goede Vrijdag van onze voormalige bewoner
Berend Plaggenborg die in Groningen
overleed;

op 9 mei van Adje Raats (Kleine Brrnk 6)
en op 23 mei van Kees Lommers (Bongerd
26) -

Pastorale en levensbeschouweiijke
leqeler_dlng van het begeieidencl personeel.

wij eerder berichtten zoal-s de maande-
1i1kse bezinnende br;eenkomsten van de
werkgroep 'Geloven in het werk' en
maandelijkse gesprekken rond revens-
beschouwelrjke onderwerpen binnen
verschillende teams is er de afgeiopen
maanden een begin gemaakt- met een
opmerkeli jk i-nitiatref .

In de wijken 1, IIl en IV heeft er
inmiddels een cursus plaatsqevonden roncl
het thema 'levensbeschouwing en zorq-
verlening'. Hierbij waren betrokken de
groepsoudsten, de aktivitei_tenbegelej-d-
(st)ers en koördinator én enkele famit:-e-
ieden.
In deze cursus ging het vooral om vra-
gen a1s: 'op welke wíize geeft de
bewoner zin en betekeni-s aan zijn
leven ?' lÍat ziln de waarden en normen
die de bewoner -van huisuit- meebrengt ?

'Hoe staan wij zelf als begeleider in
het werk en wat vinden wi I daarrn van
belang ?' .

Dat zijn wezenli-jke vragen, ze maken
de kern van h/at begelercirng is, van vr'at
het-fEïen zelf is of bed.oetd t-e ziln.
Dat is dan ook de reden dat wij bil
deze cursus bewust famrl:-e hebben wil-
len betrekken, omdat zi; een wezenlrjke
bildrage kunnen leveren in een goed
verstaan en zorgverlening van de
bewoners -

Wij hopen na afloop van deze'cursus op
onze gezamenli jke levenservaringen uit-
voeriger terug te komen. Na de vakan-
tie komen de wr3ken 1I en V aan de
beurt.
Ook binnen de staf is dit onderwerp
uitvoerig aan de orde geweest.
We zi-jn nu aan het uitwerken hoe
levensbeschouwing was, een vast maar
tegelijk hanteerbaar onderdeel_ kan
worden bij bewonersbesprekingen,



sollicitatie- en funktioneringsgesprek-
ken. We zijn blrj met de onderkenning
dat het hier gaat om de fundamenten van
ons bezig-zt1n.

Ook brnnen het opleidi-ngsgebeuren van
1eer1j-ngen en de bijscholing voor
degenen die reeds werkzaam zí1n, zijn de
pastores van de 4 samenwerkende institu-
ten een programma aan het uitwerken van
drt onderdeel op een adequate wijze,
d-w-2. geïntegreerd en afgestemd op het
beroepsveld, aan de orde te stel-len.

Levensbeschouwefijke en pastorale
begelerdrng van familieleden.

e verslag
van een nieuw rnrtiatief van samenwer-
king met ouders vanuj-t de oudervereni--
grng. De familieraad particrpeert aan
dit ini-tiatief in de persoon van de
heer l,Íi-3nands. Na een groot aantal
gesprekken met ouders i_n de regio
Eindhoven is een inventarisatie
gemaakt van vragen, problemen,
wensen e.a. van ouders.
Samen met de ouders vanu-it de ouderver-
enrging gaan we bezj.en of en op welke
wilze wi-; hierop kunnen reageren.
Vanuit het pastoraat wj_1len \^re vooral
ki-jken of we van betekenis kunnen zi;n
voor de meer l-evensbeschouwelj-jke vragen
die het hebben van een gehandikapt
kind/familielrd met zrch meebrengt.
U zult in de nabije toekomst zeer zeker
van ons horen welke ini-tiatieven we
denken te kunnen nemen.

Verbouwing kapel
Omdat Eckartdal buiten de bezoekzaal
en herberg niet beschikt over grotere
ruimten en het zeker niet tot de
reë1e mogelijkheden behoort dat wij een
dergelijke ruimte krijgen, i-s het plan
opgevat om de kapel-ruimte zodanig aan
te passen dat deze ook geschikt is voor
bepaalde andere aktiviteiten met
inachtneming van'de eerste en belang-
rijkste funktj-e van een kapel nl.
de liturgievieringen.

I g tÍ|v, c.1

De aanpassing van de kapelruimte (en
herbergruimte) gebeurt in fasen.
Op di-t moment ziln d.e volgende aan-
passingen gedaan:
- de banken ziln door stoelen vervangen
- het vaste al-taar is vervangen door

een houten altaar, vervaard:-gt urt
het hout van de kerkbanken, rríaarvan
ook spoedig een lezenaar, een devotie-
hoek annex credentstafel gemaakt
zullen worden.

- er is een andere vloer gelegd
- verduisteringsgordiln en beschermend

glas is aangebracht
- er is een nooduitgang aangebracht; de

sacristierui-mte is gesplitst en een
bergruimte is bi; de kapel getrokken.

In de volgende fase zal:
- een afsluiti-ngsmogelrjkheid van het

lrturgisch gedeelte worden aange-
bracht

- een andere j-ngang worden gemaakt,
waardoor toegang tot garderobe en
toiletrurmte beschikbaar worden.

- geluids- en verlichtingstechniek en
dialfilmprojektj-e wordt verbeterd.

Een pretti-ge vakantie toegehrenst,

Werner v.d. !Íouw,

pastor.
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Llit de pastorale

Omdat we U in de uitgave , die voor Ce zomerva.idant re verschenei"] i s vrt l --ii tl'oerig
hebben berj-cht cver de aktrv:-teit-er. rp past.ràa, en l-evensbeschouweJ-r;k viak,
wrllen we in deze uicgave volstaan net een )iriit* aaniuiding, temeer cmdat ener-
zrjds een grcot aantai van de ioen genoemde aktrvite:.r:-en wcrCt gekonttnueerd,
anderzijds omdat een aanial..clannen voor het n-í:-we werklaar nog teveeL "in de
steigers" s1-aat om hj,ervan uitvoe::t: ve::siaq te r:unrien doen.

korte terugbl-i

lïr

r!
a-

Het werkjaar '83/'84 1s op passen:t
wi- jze afges ioten met eer-, ;-r:oJeK+- le
rono het thema 'Kontakt' , waaraan
een groep bewoners van de buitenar<-
tivi-terten deelnam en de bewoners
van het nieuwe buitenhurs .\mazonen-
laan. Het thema 'kontakt' was gerr-:nt
op het wijkgebeuren (oude Gracht
!íoensel Oost) .

Enkele jongeren urt. de wr3k hebberi een
kennismakingstocht in de wi;k urcAez--t,
waarbij o.a. het winke..t-centrum, de oasrs-
school, de kerk en pasr-crie werden aan-
gedaan. De tocht erndrgde brj 'zomaar'
een woning in de wr3k, waar ur-l--voerrg
kof f ie werd gedronken en voorai- 'konta j<-'

werd gemaakt' .

ilët- : r: le(: . i a(. z,.,noàq I tu*Í afge-'t7 t '.
S*ajLen Írie-- een iaSaaiISCne I'ie-r-iig Ln
,ie Thonasker:k vocr bewcners rran Eckart-
ea-l ,.:n pa::cchre samen, voorbererd door
nenserr u:r, de parochie en Eckarr-dai
samer. De v:-errng werC afgesicten met
een gezamenirSke maaitr-ld in de kerk.

n kcrte vooruitblr

- naa r de bewoners toe

Omdar het aagakt:-vi-tert,engebeur-en zrch
drt ,-aar wai. anders zai gaan organiseren
heei: ,::-t ook konsekwen'-ies voor de
ievens-beschouwelr;ke begelerding, zoals
d:e :-n de ioop van de iaatste jaren
b:nnen dar, gebeuren is geïntegreerd.
Een er. anoe:- beteken*-, da! er naasL ge-
zameni:-jke nonenten, zoals brlv.Kerstmj-s,
Àswoensdag , Veeri-r-gdagentr jd, Pasen € . d. ,

waaraan aiie groepen meedoen, e:: gekozen
-s voor een specif reke onde::steun'rrq van
bepaalde aktivitertengroepen gedurende
een bepaalde perrode. De komende rt_rd
zulien dat met name zi;n:
- het ontmoetingscentrum
Samen met de leefgroepen van Bongerd
24 en 26, Grote Brrnk 17 en 20 zullen we
rn de herfstperiode een pro3ekt opze+,ten
rcnd aspekten, dre te maken hebben met
het ouder worden.

- De aktrvrtertengroepen van Wim Brouwers
en l,larie-José Uyen (dat zijn dus de bewoner:;
van het Koetshuis en Grote Brink 14) zullen
de komende periode ook speciaie aandacht
schenken aan 'hoe het levensbeschouwel_rlke
in hun programma op te neÍnen' .

- De bewoners van de }4gr.Swinkelsstraat
zullen rond de Adventstijd een projekt aan-
geboden krijgen, voorbereid samen met ver-
tegenwoordrgers van begeleiding én familie.
- De bewoners van de Amazonelaan gaan
binnenkort beg:-nnen aan een projekt, dat
maar li-efst een heel jaar duurt rond het
thema "Omgaan met....lezelf , de groep, de wi,,,:'

\
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Door deze keuze voor bepaalde groepen voor
een bepaalde tijd hopen we, dat de bege-
Ieiding wat intensiever: kan zi-jn en dus
meer effekten kan hebben.

- naar de !egeleië:te-!ee
- In het na;aarlwint-er zull-en de groeps-
oudsten van de wrjken If en V deelnemen
aan een cursus rLevensbeschouwel-í1ke be-
gelei-d:-ng'" Ook enkele familieleden zu'l len
hi-ervoor worden ultgenodigd.

- Vertegenwoordigers van een groot aantai
teams zullen ook het komende werkjaar
elkaar ontmoeten rond verschill-ende levens-
beschouwelilke thema's in de werkgroep
'Geloven in het werk', die sinds L\ laar
ma-andelijks bij elkaar komt.

- Met de tearas van Grote Brink 11 en 2A,
Bongerd 24 en 26, Koetshuis, Weverstraat
en Mgr.SwrnkelssLraat zijn regelmatige
gesprekken rond levensbeschouwelijke onder-
werpen. Het is de bedoeli-ng, dat ook het
kornende jaar clit een vervolg krijgt.
We hopen, dat de meer incidentele gesprek-
ken met de andere teams rond dit soort
onderwerpen ook het komende jaar een wat
meer kontinu karakter krijgen.

/í7tq, t»" J
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- Sarnen met de pastores van de zuster-
rnstell-ingen en de gezamenlj-jke oplerding
wordt gez. chl naar mogelijkheden voor
bijschc,l:.ng van het personeel, ook op
levensbeschcuwelilk terrein.
- naar famifre toe

Het ziet er naar u"i-t, dat de samen-
werking met- de Ouder-Ouderhulp-groep
van Ce Ouderverenl-gr-ng, waarin ook
de Ian:- ]- ter aaci participeert, brnr:en-
kort een aanbod opievert voor groeps-
gewrjze bi-jeenkomsten voor ouders en
fam:-.1-:-el,eden .rond ievenesbeschouwe-
lr;ke vragen en problemen, zoals dj-e
naar boven ziln gekomen tildens de
irveniarrsa-Ll-egesprekken, dj-e in de
regio hebben pfaar--sgevonden. U hoort
hler ongetwtjfeld spoedig meer van.

- Hopeir;k vindc het rn:-tiatief van
de famii-lecornmrssie van wi-jk III
spoedig navciqing in andere wi3ken:
nL. om gezaroenJ_i3k met de begeler-
ding te komen tot een aanbod op
ievensbeschouwelllk geb:"ed.

*Partaclpatle van famrij-eleden aan
het pasLr:raat is bovendj_en mogelr3k
mrdde.ls verschillende vormen van
yI_11y11 i lggIgygIS . onderserekende
is te alien ti;de bereid om mer*
beiangstel-Lenden naar passende
vorinen te zoeken. Er is immers werk
genoeg I

- lee5_99_s]15P3199u9_!99
De groeiende kontakten met de r.k.
parochie en prot " chr. gemeente i_n de
wr;k en van Nuenen zljn in een stadium
gekomen, da-u we die vorm wil-len geven
in een gezamenlijke werkgroep.
Vanhieruit kunnen de kontakten beter
geregeld worden en kunnen nieuwe
initratreven geboren worden.

Hopelijk mogen wl j U bij een van
bovengenoemde aktlviteiten eens
ontmoeten.

Vri-endeli;ke groeten,

Werner v.d.Wouw, pastor.

P.S"
Het blijkt telkens weer, dat ni-et bi- j
iedereen bekend is, dat U altrjd welkom
bent in onze wekelijkse liturg:-eviering,
die in de regel wordt gehouden op
zaterdagavond om 19.30 uur.

0
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UTT DE PASTORALE HOEK

naar bewoners toe.

Momenteel zijn we op verschillende
fronten bezi-g met de voorbereiding van
projekten waarin we proberen het
levensbeschouwelijke en religieuze zo
konkreet mogelijk vorm te geven.

Projekt bewust ouder worden
met de leefgroepen van Grote Brlnk 17
en 20, Bongerd 24 en 26 en het ontmoe-
ti-ngscentrum zijn we bezig met de voor-
bereiding van een projekt met al_s doe1
bewoners bewuster met hun ouder worden
om te l-aten gaan.
Dit kan a1s gevolg hebben dat de bewo-
ner het ej-gen ouder worden beter
accepteert -ook de gebreken di_e dat
met zich meebrengt- en bovendien de
positieve kanten van het ouder worden
meer gaat ervaren.
We hebben in de voorbereiding a1 vlug
gemerkt, dat het geen projekt is wat je
'zo maar eventjes' doet.
Op de eerste plaats zijn er erg weinig
voorbeelden elders te vinden: je moet
dus all-es zelf ontwikkelen, maar boven*
dien vraagt het, dat je a1s begeleider
ook zelf heel goed over deze zaken
nadenkt.
Ook en vooral- hoe je tegen je ei-gen
ouder*worden aanki jkt.
Het projekt zal worden ui-tgevoerd in
het nieuwe jaar en zowel binnen het
leefgroep- a1s aktiviteitengebeuren
zich afspelen, maar bovendien ook in
de wekelijkse llturgievieringen.

Adventsprojekt Verwachten
In het bui-tenhuis Mgr.Swinkelsstraat is
met familie, aktiviteiten- en leefgroep-
begeleiding samen de afgelopen maanden
hard gewerkt aan een Adventsprojekt
rond het thema 'Verwachten'.
Het is de eerste keer, dat de bewoners
van dit buitenhuis een konkreLe vorm
van religieuze begeleidi-ng buiten het
bestaande patroon krijgen aangeboden en
daarom zijn we erg benieuwd hoe een
en ander ervaren wordt.
Geprobeerd is in dit projekt om de eigen
levensverwachting te spiegelen aan de
verwachti-ng van enkele bekende bijbelse
figuren, il1, Abraham, Mozes en het

joodse volk en tenslotte Elisabeth en
Maria. In wekelijkse vieringen komen we
bij elkaar waar we een brjbels verhaal
vertellen en laten zien, maar ook er-
over praten wat het bij onszelf op-
roept; er \^/ordt gezongen en gebeden.
Voor dat zingen wordt er aI enkele
weken driftig geoefend samen met
twee enthousiaste vrijwilligers.
Binnen het aktiviteitengebeuren
worden er konkrete dingen gemaakt die
binnen het projekt een ro1 spelen,
zoals bv. een grote kerststal.
Het projekt wordt afgesloten met een
gezamenli jke kerstviering.

Projekt omgaan met.........
Al een hele tijd zijn we in het nieuwe
buitenhuis Amazonenlaan bezig samen
met begeleiding al-daar en de aktivitei-
tenbegeleidster voor scholing/vorming
met de opzet van een projekt, dat in
zijn uitvoering zeker een jaar lang
in beslag zal- nemen. Rond het thema
'omgaan met ...' beginnen we hee1
dicht bij onszelf, nI. met onszelf en
gaandeweg hrordt de ci_rcel breder: nl .

de eigen groep (L.ewoners en begeJ_eiding)
de wijk waarin Í^re \r/onen en tenslotte
de werel-d daar omheen. Het wordt een
projekt met heel- veel verschillende
invalshoeken.
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Er wordt gewerkt aan grot.ere z.e:.f-
standigheid, eigen meningsvorming, aan
vormi-ng en scholing, aan leren orlgaan
met elkaar en ook de levensbeschouwe-
lijke aspekten worden niet vergeten.
We hopen bij drt projekt ook mensen
uit de wijk te kunnen betrekken.

Pro jekt Advent/Kerstmis
ïn de Adventsti3d zu11en a1le groepen
op hun wijze werken met een projekt
waari-n ook het thema rverwachten'
centraal staat. A1s rode draad loopt
in deze periode het verhaal van een
herder, die een merkwaardi-ge ster
achterna gaat. Hi3 verwacht dat er
iets bijzonders aan de hand is.
Telkens brengt de ster hem op een
andere plaats, en elke keer opnieuw
denkt hlj, dat dít de plek is, die
h.r 3 verwacht had.
Sommige van zi;n vriendeir, die meege-
gaan zi;n, blijven 'hangen', 2L)n
tevreden, anderen daarentegen zoeken
verder, het onbekende tegemoet
Zo komen ze achtereenvolgens in een
stad, op een markt, in een bos en in
een café.
Maar nergens wordt hun verwacirting
écht vervuld. . .tenslotte blijf: de
ster -definitief- stifstaan boven de
stal .

Gedurende de Adventstijd 'spelen' de
bewoners a.h.w. di-t verhaal , dat met
kerstmis zi3n voltooilng vindt.
De eindviering van dit projekt vindt
in twee gedeelten pi-aats op
24 december: tijdens een mlddagviering
rond 4 uur (voor de Kleine Brinken)
en tijdens een avondviering om 7 uur
(voor Grote Brinken) .

Bi jzondere vj-eringen
Zoals U ongetwijfeld zult weten, vindt
er wekelijks in de kapel , 's zater-
dags om 19.00 uur een viering plaats,
waarln ofwel een gastkoor danwel- het
eigen (bewoners)koor de vi-ering ver-
zorgd. In de afqelopen maanden
hadden twee vieringen een speciaal
karakter: nl. de Al-lerzielenviering,
waarin we samen met de familieleden

de bewoners die afgelopen laar zí1n
overleden hebben herdacht én de
St .llaartensviering, voorafgegaan
ioc;r een J-evendige ur-tbeeldrng van
het St.Maartensverhaal door het
St.ylartl.nusgrlde uit Tongelre en
ornr:ingd door tairl jke lampions.

Tot de bijzondere vieringen mogen we

zeker ock de afscheidsvieringen
rekenen van de bewoners dre de afge-
lopen rnaanden zi jn overleden: Harri-e
l'.lelissen (Bongera 26) en Kfaas Blom
.r,, l4syf-in van Haren (Bongerd 24) .

ook de iiturgievreríngen rn de
komende Adventstijd zulien een
bi;zonder karakter dragen, als aanslui-
r-rng op her- pro;ekt zoais dat brnnen
de ar:oeper- ;esralLe kr-r1gt.

Naar begeieiding toe
Irr de maand november vond de laatste
cursus piaats van een cyclus waarin
alle koördj.na.toren, groepsoudsten
en aktiviteitenbegelerd (st) ers met
e-1.kaar Eedri::ende meer dan 3 avonden
hebben nage,-ia: '!t over de vraag: hoe de
ievei-isi:esl'i-io,-r'r,ring een ro1 speelt rn het
kr jkei-r naar hewcners en rn het* omgaan
inel- bewoners. Zeer uitvoer rg, aan de
hand van konkrete voorbeelden, hebben
rve ons verdiept rn het levensverhaal
van de bewcner: wie hr3 is, hoe hi1/zt1
zín en betekenis geeft aan zi3n 1even,'
hoe hrJ/z.tj dat aan ons laat zíen;
wal_ wl j daarvan (willen) z-ien en wat
wrl daarmee doen ?

ook enkele familieleden hebben aan deze
cursussen meegedaan en hun inbreng is
als zeer waardevol ervaren, omdat zij
ons konden vertellen wat 'roor ons vaak
ver):orqen bl l jf t: hoe is de bewoner
gegroeidr wàl-- vonden anderen belangrl3k
dat hr)/zt) meekreeg in dre groei en
hoe is de bewoner daarrnee omgegaan ?

Aan ons nu de taak ons te bezinnen
op Ce vraag: hoe kunnen we het in gang
gezett-e prcces verder r,,erbreden én
ver-rliepen ? En hoe kunnen we dat op
een vruchtbare wlfze tezamen met de
famiIi-e doen.
U maE gerust- met ons meedenken :
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Naar fami-lie toe
In de afgelopen maanden zijn er op
Eckartdal gespreksavonden geweest voor
ouders,/familieleden van geesteli jk
gehandikapten. Daar was een langdurig
proces aan vooraf gegaan, waarin
ouders met lotgenoten uit de regio
Eindhoven gesproken hebben over hón
vralJen, problemen, lvensen, verwach-
tingen, teleurstellingen
Uit deze kontakten zijn een aantal
-dringende- thema's naar boven
gekomen zoals o.a. de toekomst van je
kind; de godsdienstige opvoeding van
je kind; het loopt allemaal anders
-op het internaat, G-V.T. , school-- met
je kind,dan je had verwacht...
De ons bekende ouders van zowel thuis-
wonende als elders (C.V.T., internaat)
verblijvende kinderen hebben hre aan-
geschreven en hierop zijn heel wat
reakties gekomen.
Een vijftigtal ouders (waaronder
ouders van Eckartdalbewoners) zí1n
in kleine groepen met elkaar in
gesprek gegaan over hun zorgen en
vragen m.b.t. de toekomst van hun kind.
De gesprekken werden begeleid door een
van de maatschappeli-jk werkers van
Eckartdal, een psycholoog , de pastor
én een wijkpredrkant.
Begin volgend jaar zaL er weer een cy-
clus van start gaan rond één van de
andere onderwerpen hraarop ingetekend is
Deze avonden staan ook voor U open !
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Naar de wijk (Woensel) toe
Zoals eerder aangekondigd, groeide a1-
lengs de behoefte om de kontakten die
er langzaam aan zí1n-gegroeid -met
nane vanuit het pastoraat- met dq
wljk en met name met de geloofsgemeen-
schappen in die wijk wat meer te bun-
delen.4
trÍe lrecben in die kontakten ervaren dat
Eckartdal en wijkbewoners voor elkaar
veel kunnen betekenen en daarom de
hrens om dit meer vorÍl urr rnhoud te
geven.
Begin november is de opri-chtingsverga-
dering geweest van een gezamenlijke
werkgroep bestaande uit vertegenwoor-
<hgers van de diverse kerken in
i{oensel en lluenen en enkele mensen die
op Eckartdal werkzaam zijn.
Samen willen we de komende tijd gaan
bekijken wàt we voor é1kaar kunnen
betekenen en hoe we kontakten kunnen
bevordet'en

\
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