
Uit de pastorale hoek
1 0 jaar vrijwilligerswerk
Zaterdagavond. Een kapel vol mensen.
Bewoners en vrijwilligers. Niets bijzon-
ders, een beeld van een "gewone" zaler-
dagavond. Maar meer vrijwilligers dan ge-

woonlijk. Alle lichten branden. Dat is

sfeervol en functioneel: je ziet elkaar ten-
minste zitten en we kunnen de tekst van
de liedles lezen. Dan worden er gekleurde
lampen ontstoken. Het is niet echt nodig
om te kunnen zien, maar het is wel veel
gezelliger. Het geeft een andere, een
warme sfeer.
Zo brengt Jos van Gelder in beeld, wat
vrijwilligers in de zorg voor onze bewo-
ners betekenen. We zijn dan ook bij el-
kaar om te vieren dat 26 vrijwilligers 10 of
meer jaren bij ons en met ons werken.
Vrijwilligers zijn belangrijk geworden om
het klimaat hartelijk te houden" Daarin zijn
zij van onmisbare betekenis geworden,
zelÍs al zouden we een overschot aan
personeel hebben. lmmers hun eigen in-
breng is onvervangbaar.
Er wordt tijdens de viering naar dia's ge-

keken. Verschillende aktiviteiten waarin
bewoners met vrijwilligers samen optrek-
ken komen in beeld. Bewoners herkennen
Piet, Leny en Mientje. Zij kennen immers
geen vrijwilligers. Zij kennen concrete
mensen met een eigen naam, die er zijn
voor hen. "Van Mientje krijg ik allild een
sigaretje na het koortje".
Dié ene sigaret is kennelijk net iets an-
ders, dan die 7 andere, die Joke op de
woning krijgt. Want Mientje brengt de si-
garet speciaal voor haar mee. Zo ervaren
bewoners onze vrijwilligers: Hij of zij komt
speciaal voor mij.
Bewoners delen daarna een tableau uit

aan de jubilarissen. Een blijvend texen
van onze erkentelijkheid voor zoveel jaren

belangeloze inzet.

Het tableau bestaat uit drie segmenten
in de hoofdkleur groen, de kleur van
Eckartdal, de kleur van de hoop. ln het
rechter segment: twee mensen die el-
kaar ontmoeten. Zo willen we het contact
van vrijwilliger en bewoner graag zien:
gewoon van mens tot mens, die beiden
iets voor elkaar kunnen betekenen.
Bovenaan: het logo van Eckartdal: het
kasteel. Daar krijgt het concreet gestalte.
Tenslotte in het linker segment: "Dit is
mijn wereld" schreeÍ en tekende Bob van
de Ven op zijn eigen wijze. ln die wereld
treden wij in. Daar proberen wij deel aan
te hebben: proÍessionele én vrijwillige me-
dewerkers. Daar in de ontmoeting leren
wij elkaar kennen en waarderen.
Met name willen we de jubilarissen noe-
men. Binnen de pastorale dienst (en tege-
lijk soms ook nog op andere plaatsen)
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zljn werkzaam: Toon en Mlentje Nielen'

LLne Bredée, Marietje Bazelmans, Hans

en Coby Aerdts, Henk en Hanneke Plu-

gers, Arie sr. en Arie .ir. Weeren' Ad en

Íitty v.O. Looy, Jan en Kristel Luyten, Ju-

ditË en Frans van Kessel, Jo en Silvia

Raymakers.
Als bezoekvriend(in): Evert en lne Smits'

Rina Meelen, Maria van Vroenhoven en

Jaap Romein. Bi1 de dienst ontspanning:

Jan BoerenkamP.
Namens de werkgroep vrijwilligerswerk

Werner van de Wouw,

pastor
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