
Geestel iike ye rzorg in g en
vriiwilligers

2001 is uitgeroePen
tot lnternotionool Joar
wn hel vriiwilligerswerk.
hlloze vriiwilligers ziin
op vele Íronten octieÍ in
de soménleving. Ook
hinnen Meore, een
hstelling die in Eindho-
ren en omgeving men'
en met een verstonde-
ijke beperking onder-
fieunt. Elke moond wil-
en wiioon een bePool'
le vorm von vriiwilli-

Terswerk binnen Meore
tondacht besteden.

Een flink deel von de vrij-
villigers die oP locotie Eckort-
iol von Meore ocïief zijn, is

)p een of ondere wljze
>etrokken bij de geestelUke
rerzorging von de mensen

met een verstondelijke bePer-
king die door wonen en wer-
keÀ. Zii ondersteunen het
werk von de geestelijk vetzot'
ger, die oon de instelling ver-
bonden is,

Een von hen is Hennie
von Diemen. Hij is oP veel
fronten octieÍ en zegt hier-
over:

,,Geesïelijke verzorging
voor mensen met een ver-
sïondelijke bePerking is moei-
lijker don voor ondere men-
sen, Het vroogt om een
geheel eigen oonPok.

Als mensen met een ver-
stondelijke hondicoP de kons
willen krijgen de zin von hun
leven ïe beleven, moet je ook
oo veel Íronten octieÍ zijn.

Doorbij sPelen niet olleen
woorden en verholen een rol,
moor voorol beelden en ritu-
elen.

En don gooï het nieÍ uit-
sluiiend om liturgievieringen.
Rechtsïreeks contoct met de
individuele bewoner is hier
essentieel. niet olleen bij ziek-

te en rouw moor in het leven
von olledog."

Kopelbegeleiding

Met nome in de Prokti-
sche uifuoering von de Pos-
torole zorg zijn veel vrijwilligers
octief, De grootste groeP vrij-
willigers zet zich in om bewo-
ners elke zoterdogovond
noor de kopelte begeleiden.

ln de eigen koPel vindt
door een oecumenische vie-
ring ploots; voor veel bewo-
ners is dot een belongrijk
moment in de week. Een oon-
ïol bewoners kon door niet
zelfstondig noor toe. Zij wor-
den te voet oÍ met een busje
door vrijwilligers oPgehoold.

Hennie begeleidt met zijn
vrouw Nelleke ol enkele joren
Petro, Hennie verteli over
hoor: ,,Petro zit in een rolsïoel,
Zij is von onderen ofhonkelijk
om ergens te komen. Voor
hoor is de viering een vost en
belongrijk Punï in hoor week-
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ritme. Zij ontmoet door onde-
ren, Hoewel zij niet kon Pro-
ten, zinot zii oP hoor monier
mee erivolgt olle octiviteiten
heel intens. Wekelijks steekï zij

ook een koorsje oP voor hoor
overleden moeder of mede-
bewoner." Vrijwel olle vierin-
à.n worden oPgeluisïerd
óoo, ..n gostkoor of muziek-

t De heer von Diemen olsvrii'
williger octieÍ tiidens een vie-

ring in de koPel van Eckortdol

oroeo uit Eindhoven en
ómgèving.,,Doï wederzijds
con"toct"I zegt Hennie' "is
belongrijk. M-oor Eckortdol
heeft óok een eigen koor en
eàn Orumoond' Ook doorbij

4in vrijwiiligers betrokken.
somen meï bewoners Íunge_
ren vrijwiiligers ook ots kosïór.verzorgen de ïechnische
opporofuur en rodio_uifzen_
dingen von de vieringen viode eigen studio.,,HenÀie is ol
.nggl wot joren octieÍ ots vrii_
w_tltger en zegt doorover:
,,tsinnen Meore worden vrijwil_
trg^ers serieus genomen. Zij
worden gezien ols medewer_
kers, zij heÍ zonder diensïver_
Dond 

. en vergoeding. Heiwerk is belongrijk voor de
ondersteuning von mensen
meï e-en verstondelijke hondi_
cop. Door doe je het immers
voor.
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