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Het leven vieren (2) I

Inleiding
In mijn vorige bijdrage (Handreiking aflevering 52) heb ik
geschreven over de betekenis van liturgie met geestelijk
gehandicapten voor de reguliere liturgie. Ik heb een aantal
voorwaarden geformuleerd voor een liturgie die minder ver-
baal-intellectualistisch is en meer belevingsgericht en bij het
leven betrokken. Het is in dit verband niet mogelijk aan te
geven hoe zo'n liturgie er uitziet in de specifieke situatie van
een bepaalde parochiegemeenschap. Daarvoor is de situatie
van de (instellings)liturgie met zwakzinnigen en de liturgie
binnen een doorsnee parochie te verschillend.
In een beschrijving die globaal van aard id, probeer ik duide-
lijk te maken hoe in deze specifieke situatie de beschreven

vàorwaarden'handen en voeten' hebben gekregen. Daarom
beschrijf ik een voorbeeld van een 'gewone' viering in het

weekend, die probeert aan te sluiten bij de actuele beleving

van dat moment, én een viering waarin getracht wordt de

eigentijdse beleving met de traditie te verbinden. De keuze

voor deze twee vieringen is vrij willekeurig: ze vonden plaats

in de afgelopen weken.
In de volgende bijdrage zal ik enkele voorbeelden geven van

het gebruik van persoonlijke symbolen in vooral gelegen-

heidiliturgie, en een voorbeeld van een liturgische vertaling
van een gevoelsgeladen gebeurtenis binnen een groep als

alternatief voor de gebruikelijke sacramentenliturgieën. Om-
dat in zowel de vorige als in deze bijdrage telkens gesproken

wordt over symbolen en rituelen en beide begrippen onlosma-
kelijk verbonden zijn met liturgie, wil ik de volgende keer

dezè begrippen enigszins verhelderen aan de hand van de

daarin besèhreren voorbeelden. Hopelijk stimuleert ook die

beschrijving het creatieve proces in onze eigen situatie.

Voorbeeld van een weekendviering

CONTEXT VAN DE VIERING

De liturgieviering betreft een 'doorsnee' weekendviering, die

het karakter draagt van een woord- en communiedienst. De

viering is voorbereid te zamen met een groep jongeren, deel

uitmakend van een jongerenkoor uit de buurt, die de viering
ook muzikaal zullen opluisteren. Voorafgaand aan de viering
wordt met alle jongeren van het koor de viering globaal door-
genomen, vooral hun eigen aandeel daarin.
In de week volgend op de viering wordt binnen de instelling
vanwege ruimtegebrek op verschillende momenten met ver-

Een opsomming van willekeurige
voorbeèlden en uitwerkingen is wei
nig zinvol. Het is belangrijker de
co-nclusies uit de vorige bijdrage te
bezien in het licht van de reguliere
liturgie.
- De reguliere liturgie zou meer

kunnen uitgaan van wat de vie-
rende gemeènschaP bezighoudt.

- Het symboliseren en verbeelden
zouden meer aandacht mogen
hebben, het verbale karakter zou
wat soberder mogen zijn.

- Belevingsaspecten mogen meer
nadruk-krijgen dan intellectuele
aspecten. Dàt betekent bijvoor-
beèld het beperken van het aantal
lezinsen. hèt inkorten van de
lengtË van de gebeden en het
gebruik van andere vormen voor
een preek.

- De àialoog zo:o, waàí mogelijk,
meer gepraktizeerd moeten wor-
den.

- De deelnemers kunnen worden
gestimuleerd de eigen belevingen
íe verwoorden, te verbeelden of te
svmboliseren. Vooral voor de ge-

légenheidsliturgie liggen hier goe-

de kansen.

- Ten slotte zou het betrekken van
verschillende categorieën gelovi-
gen het een en ander kunnen ver-
Éemakkeliiken en stimuleren.
"Men kan 

-bijvoorbeeld 
kinderen

een groter aandeel geven in een
'gewone' viering.
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Zie heÍ boekje van Jiirgen Molt-
mann, 'Het spel van de vrijheid',
Bilthoven 1971. Hierin wordt dit
thema theologisch uitgewerkt.

Iemand die zelf als het ware symbool
van deze gedachte is geworden, is
Franciscus van Assisi. Het door hern
geschreven'Zonnelied' is hiervan
een goede illustratie. Te vinden in
onder andere'Bidden met Francis-
cus', Emmanuel Jungclausen,
Haarlem, 1981.

Schema van deze viering:
- Openingsritueel
* Woorddienst:
1 Dialoog * Uitwerking
2 Dialoog * Uitwerking
3 Dialoog * Uitwerking

Verhaal ( * Visualisering)
Tafeldienst

- Communiedienst
- Afsluiting

schillende groepen het carnavalsfeest gevierd. Dit komende
feest bepaalt in belangrijke mate de belevingswereld van de
deelnemers aan de viering. Bovendien is in de week vooraf-
gaand aan de viering een bescheiden feest geweest vanwege
de afronding van een langdurige renovatieperiode. We kun-
nen en willen aar, deze feitelijke omstandigheden in de viering
niet voorbijgaan. Het is echter niet de bedoeling in de viering
een voorproefje van het carnavalsfeest te geven, maar de
bewoners nog meer dan gewoonlijk te laten ervaren, dat cok
de liturgieviering een feest is, een spel voor het aanschijn van
God. Zeker, een viering is meer dan dat, maar het is óók een
feest, waarin God wordt gedankt en Hem eer wordt gebracht
voor zijn schepping. Het leven is rneer dan dat, maar het is
ook een feest. Immers ook het leven zelf is een danken, loven
en prijzen van de Heer.

DE VTERING

Het openingsritueel
In het openingsritueel wordt in het kort het wel en wee van de
gemeenschap en personen, door verschillenden ter sprake
gebracht. Daarna volgt het ontsteken van de paaskaars, en
het openingsgebed wordt, zoals altijd, nagezegd.
Goede Vader God, wij zijn bij elkaar om het leven te vieren.
Om U te bedanken voor alles wat U ans geeft en voar alles
wat het leven plezierig maakt. Amen.

De woorddienst
Nu volgt, telkens in afwisseling met elkaar, een kort dialoog-
gedeelte met de gemeenschap, waarna het thema van de
dialoog ook wordt geconcretiseerd; dit geschiedt in drie fasen
met A (dialoog) en B (uitwerking van het themadeel). De
woorddienst wordt afgesloten met een verhaal.
1 A: In dialoog met de gemeenschap wordt geprobeerd in te

leven in het onderwerp door een gesprek met behulp van
vragen zoal,s: Waarom vier je feest?, Wat doe je als je
feest hebt?, Vind je heÍ vandaag ook feest in de kapel? ,

Waar begin je mee als hetfeest is?.
B: Vervolgens wordt met behulp van slingers en andere

versiering een feestelijke entourage gecreëerd.
2 A: Andere elementen die bij een feest horen worden be-

sproken. Er worden ervaringsverhalen verteld.
B: De elementen 'zingen' en 'muziek maken' worden nu

ten uitvoer gebracht: De leden van het koor lopen in
twee rijen de kapel in, terwijl ze het lied Kum ba yah
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zingen en zich daarbij begeleiden op zogenaamde Orff-
instrumenten. Ze vormen een grote cirkel en nodigen
bewoners uit zich bij hen te voegen. Dezen nemen de
muziekinstrumenten over en begeleiden het lied rit-
misch. Na enkele herhalingscoupletten gaat men weer
zitten.

3 A: Er wordt verder gepraat over 'feesten'. Een volgend
element dat nauw met feesten verbonden is, wordt con-
creet gemaakt: dansen.

B: Een zevental willekeurige bewoners wordt uitgenodigd
met een drietal koorleden een kring op het priesterkoor
te vormen, en op de melodie van Sjaloom chaveriem
wordt een eenvoudige liturgische dans uitgevoerd. Het
is belangrijkdat debewegingen op een natuurlijkewijze
aansluiten bij het ritme van de muziek (de koorleden
hebben dit al met elkaar geoefend). De bewoners die
niet aan de dans kunnen deelnemen, participeren door
ritmisch in hun handen te klappen.

Nu volgt in het kort het verhaal van koning David, dat tevens
met behulp van enkele dia's in beeld kan worden gebracht. De
kern van het verhaal is de volgende. Koning David wil God
bedanken dat Hij zijn mensen naar huis heeft gebracht, nadat
zeheel lang hadden rondgezworven. (De bewoners weten wat
het is te zwerven van instellingnaàr instelling, maar ook nog
heel recent van groep naar groep).
Koning David wil God ook bedanken voor de tien woorden die
God hun gegeven heeft op stenen tafels, zodat ze voortaan
weten hoe ze het beste met elkaar en met God kunnen leven.
Dan pas is iedereen gelukkig. Hij heeft de tafels met'de
woorden in een gouden kist gedaan en naar de mooiste stad
laten brengen. Toen was het feest en ook de koning danste
mee. Elk jaar kwamen de mensen terug in die stad. De koning
had een grote kerk laten bouwen, daarin stond de kist met de
tafels van God. Dan dankten de mensen God voor alles wat
Hij voor hen gedaan had. Dan was het weer groot feest.
Afsluitend wordt gezegd,: Wij hebben niet de kist met de
woorden van God, maar wel het boek met verhalen over
Jezus. Hij heeft ons laten zien hoe God het leven bedoeld
heeft. Waar Jezus was, daar werd het leven van de mensen
een beetje tot een feest.
Op een plechtige manier - met lichtjes - wordt het boek door
bewoners binnengebracht en op het altaar gelegd. Het doet
wat denken aan de intocht van de ark.
Na het verhaal wordt gesproken over het laatste element van
het samen feesten, namelijk eten en drinken. Als het feest is,

Er is uitgegaan van het verhaal uit
het boekje'Koning David', deel l6
uit de serie 'Wat de Bijbel ons ver-
telt', uitgave van NBG en KBS.
Dit verhaal treft men ook aan in de
verzamelbundel:'Naar het beloofde
land' van dezelfde uitgevers, blz. 40-
45.
Er is gebruik gemaakt van dia's van
de gelijknamige serie, te weten dia's
nrs. 1l en 12 uit de serie'Koning
David'en de nrs 9, 10 en ll uit de
serie 'Op weg naar het beloofde
land'. Het totale project bestaat uit
28 dia-series en een tweetal verza-
melseries O.T. en N.T., uitgegeven
door Docete, E. Meysterlaan 54,
Utrecht.
Hoewel getekend voor geestelijk ge-
handicapten, zijn de tekeningen van
Kees de Kort uitermate geschikt
voor onderwijssituaties en liturgie
met kinderen. Bij dezelfde uitgever
ook dia-series bij de kinderbijbel
'Woord voor Woord'.

liturgie (aargang 9) 1.365



Achter in de kapel bevindt zich de
zogenaamde symboolhoek. Hierin
bevinden zich de symbolen van de
christelijke traditie: tabernakel,
godslamp, Bijbel, kruis. Maar ook
de symbolen van overleden bewo-
ners hebben er hun plaatsje. In de
volgende aflevering hierover meer.

Om de bruikbaarheid van de hand-
reiking Vrijwilligers in het pastoraat
te vergroten, geven wij bij ieder aan-
dachtsveld - zo mogelijk - een
beknopt overzicht van hetgeen per
aflevering wordt behandeld op de
bladzijden van de overige vijf aan-
dachtsvelden. Dat is deze keer:

2. Bijbel
Een beschrijving van de wortels en
achtergronden van Hemelvaart in
de schriftteksten

bladzijden 2. 3 27 -2. 3 3 4

3. Katechese
Een uiteenzetting over gemeen-
schapskatechese en de wijze waarop
gemeenschapskatechese verant-
woord in een parochie kan worden
opgezet bladzijden 3.383-3.390

4. Parochie-opbouw
Over samenhang en gedeelde identi-
teit in parochies, waarin veel groe-
pen werkzaam zijn op diverse tek-
sten bladzijden 4.337-4.342

5. Verdieping
Twee'vijanden' die de wijsheid in
onze verdieping op de korrel willen
nemen: chauvinisme en zwartkijke-
dj bladzijden 5.325-5.330

6. Kerk in de samenleving
Een verslag van de cursus'0m u te
dienen': een cursus over diakonie en
kerk-en-samenleving

bladzíj den 6. 37 7 -6. 384

dan tracteer je elkaar, is de reactie van een der bewoners. De
pastor speelt daar opin; We maken de tafel klaar om samen
te eten, het brood te delen, zoals Jezus bij het paasfeest heeít
voorgedaan.

Tafeldienst
De feestelijk versierde tafel wordt nu door bewoners zelf
klaargemaakt. In een soort processiegang wordt van achter-
uit de kapel, waar de'symboolhoek' zich bevindt, met lichtjes
het'Brood van Jezus' naar voren gebracht en op het altaaÍ
geplaatst. Het koor zingt ondertussen een toepasselijk lied:
Brood op tafel.
Er volgt een 'verhalend' gebed rond de tafel. De ervaring
heeft geleerd, dat slechts een verhalenderwijs gebeden lof- en
dankgebed aansluiting vindt bij de bewoners. Het gebed
wordt afwisselend gebeden door een bewoner, een koorlid en
de pastor, en telkens zingend beantwoord door allen met het
refrein van het lied,: Alle mensen samen.

Goede Vader God, soms is het leven een feest. Dan zijn wij
blij zoals vandaag. Dan bent ook U blij. Het leven is iets
moois. Het is goed om dat te vieren. Zo bedanken wij U.
refrein
Goede Vader God, Jezus heeft ons laten zien hoe (I het leven
bedoeld heeft. Altijd waren er mensen bij hem. Héél veel
mensen. Dan maakten ze het gezellig met elkaar. Ze zongen
en dansten, ze luisterden naar verhalen en ze deelden het eten
en drinken met elkaar.
refrein
Goede Vader God, zelfs op de laatste avond van zijn leven
wilde Jezus feeslvieren met zíjnvrienden. Ga daarmee door,
ookwanneer ik er niet meer ben, zei hij. Ze zongen en maak-
ten muziek en vertelden elkaar verhalen, en ze deelden met
elkaar brood en wijn. Ook wij delen nu met elkaar het brood
in Jezus' naam om níet te vergeten hoe God het leven bedoeld
heeft: eenfeest voor iedereen!
refrein

Communiedienst
Na het'Onze Vader'volgt een geïmproviseerde uitnodiging
die wordt ingeleid met ongeveer de volgende woorden:
Het is niet altijd voor iedereenfeest, maar als mensen delen
met elkaar, wordt het leven een beetje meer, zoals God het
bedoeld heeft. Alle goeds en vrede voor jullie. Ontvangt het
brood van Jezus.
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AÍsluiting
Na het gezamenlijk gezongen lied Wij ziin samen onderweg
bidt een bewoner het slotgebed, dat zin voor zin door de
gemeenschap wordt nagebeden:
Goede Vader God, het levenwordt eenfeest voor iedereen als
wij delen met elkaar. Help ons, Vader God om niemand te
vergeten. Danwordt het levenfijn. Amen.
Het'Lied van de wegzending' wordt ten slotte samen gezon-
gen, waarna de viering met het kruisteken wordt afgesloten.

Viering met eigentijdse beleving en traditie

MOMENTEN IN HET JAARRITME

Er zijn in een jaar telkens belangrijke momenten, feesten en
gebeurtenissen die het levensritme bepalen. Misschien is dat
niet meer zo sterk als vroeger, maar de mens heeft kennelijk
nog steeds behoefte aan dergelijke vaste punten. In de loop
van de tijd is een aantalvan die punten gewijzigd, of is er een

verandering opgetreden in de kracht die ze bezaten. Pasen

speelt nu bijvoorbeeld veel minder een rol in de beleving van
mensen dan vroeger, dit in tegenstelling tot Kerstmis. Vakan-
tie is een vast punt geworden in het jaarritme, dat voor de
meeste mensen vroeger niet of nauwelijks een rol speelde.
Wat hier over het leven van de verstandelijk begaafde mens
gezegd is, geldt in nog belangrijker mate voor de geestelijk
gehandicapte mens. Ziin'agenda' wordt gemarkeerd door
feesten, herdenkingsdagen en bij zondere gebeurtenissen, die
vaak met de traditie verbonden zijn. Hij laat zich op dat ritme
meebewegen. Het verschaft hem duidelijkheid en structuur.
Het geeft ruimte voor allerlei emoties en belevingen: span-
ning, verwachting, hoop, afscheid, plezier, verwondering,
zelfs angst. Het 'natuurlijk' jaarritme bepaalt sterk de bele-
ving van de geestelijk gehandicapte mens. Het heeft ook vaak
sterke wortels in de (christelijke) traditie. Beide - beleving en
traditie - proberen we te maken tot een zinvol ritueel. We
laten als het ware de eigen beleving - uitgedrukt in eigen
symbolen en rituelen - een creatieve dialoog aangaan met wat
de traditie ons aanreikt zowel aan inhouden (de boodschap)
als aan vormgeving (symbolen en rituelen). Als voorbeeld
hiervan beschrijf ik de aswoensdagviering globaal.

CONTEXT VAN DE VIERING

Het feest van carnaval is een gebeuren waar veel mensen,

Te denken val,t aan bijvoorbeeld de
overgangen van de seizoenen, de
maanden, overgang van werk- naar
rustperioden, maar ook godsdiensti
ge feesten met een haast archèty-
pisch karakter (Pasen, Kerstmis,
Allerzielen, carnaval, Aswoensdag,
St.-Nicolaas, St.-Maarten), die nu
in een veel bredere context maat-
schappelijk zijn opgenomen en daar-
door soms ook zijn verworden. Maar
we kunnen ook denken aan gedenk-
dagen van de gemeenschap: plaatse-
lijk zowel als in breder verband (bij-
voorbeeld bevrijdingsdag, dag van
de arbeid). Dit zijn voor de plaatse-
lijke geloofsgemeenschap uitsteken-
de momenten om eigentijdse bele-
ving en traditie met elkaar creatief
te verbinden tot een zinvol ritueel.
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Schema van de viering:
- Intocht
- Napraten en nafeesten

Afscheidsritueel
Verassing

- Lrtdelen ven het askruisje
Presentarie veerrigdagenprojecr

zeker ook zwa.kzinnige mensen, naar toeleven. Met dit ver-
schil misschien, dat een komend feest in de beleving pas een
rol gaat spelen als het vorige feest voorbij is. Voor de meesten
is dat Kerstmis. Zoals ook in de rest van de samenleving (in
het zuiden in ieder geval) wordt carnaval uitbundig gevierd
en dus ook stevig voorbereid. Weken tevoren is men druk
doende allerlei attributen te maken, waarmee men zich ver-
kleedt of die een rol spelen in de (eigen) optocht. Sommigen
zijn zelfs al rnaanden bezig hun rol in het feest zo goed
mogeiijk voor te bereiden, de dansmariekes bijvoorbeeld.
Men zit er vol van, soms tot wanhoop van de begeleiding.
De week voorafgaand aan het eigenlijke carnaval rvordt
wegens ruimtegebrek in verschiliende groepen en op verschil-
lende momenten reeds carnaval gevierd. Tijdens de eerste
carnavalsmiddag wordt de eigen bewonersprins, compleet
met adjudant en raad van elf voorgesteld en zetten de dans-
mariekes een eerste maal publiekelijk hun beste beentje voor.
Op carnavalsmaandag is er een eigen optocht en 's middags
verleent een naburige schooi ons gastvrijheid om gezamenlijk
een carnavalsbal te houden. Op woensdag komt de gemeen-
schap weer bij elkaar, maar dan in de feestelijk versierde
kapel, die * het kan niet symbolischer - gelegen is naast de
herberg waar de vorige dagen zo uitbundig is gefeest.

DE YIERING

Intocht
Met carnavalsmuziek op de achtergrond komen de bewoners
de versierde kapel binnen, gekleed in nog wat restanten van
het feesttenue. Ze komen niet met lege handen: slingers,
zelfgemaakte attributen van optocht en feest, alles wat over is
van het feest wordt meegebracht. Ook de pastor draagt -
zoals in de afgelopen dagen - zijn boerekiel. Onder de muzi-
kale tonen van een heuse band treedt de prins met zijn gevolg
(raad en dansmariekes) de kapel binnen en nemen plechtig
plaats op het priesterkoor: de prins in een ware zetel.

Napraten en nafeesten
Na een kort welkom door de pastor vertellen prins en enkele
leden van zijn raad uitvoerig over wat zij de afgelopen dagen
hebben beleefd nu de'rollen waren omgekeerd':de bewoners
de baas, zoals het eigenlijk hoort! Daarna zetten de dansma-
riekes een laatste rnaal hun beste beentje voor. Het is dan de
hoogste tijd dat ook andere feestvierders hun verhaal kunnen
vertellen: hoe ze hebben genoten, gelachen, gedanst, gedron-

liturgie fiaargang 9) 1.368



ken en wie de leukste in de optocht was" Het hele carnavalsge-
beuren passeert nog éénmaal in sneltreinvaart de revue.
De prins gaat over tot een laatste officiële daad: een onder-
scheiding voor doze of gene wordt uitgereikt.

Àfscheidsritueel
Zoals de prins ook voorging in het feest, zo geeft hij nu ook het
voorbeeid in het afscheid nemen van het feest: hij doet afstand
van zijn waardigheid: de narrekap wordt afgezet, de sleutel *
teken van zijn tijdelijke machtsovername -- aan de directeur
teruggegeven. De leden van de raad van elf voigen hun prins
trouw en ook zij leggen hun waardigheid af. Dan verschijnt er

een grote kist, die plechtig wordt getoond en daarna rondge-
dragen. Prins en raadsleden geven ook nu het voorbeeld: alles

wat aan carnaval herinnert, wordt in de kist gedeponeerd en

iedereen ontdoet zich vervolgens van de feestelijke uitdossing.
Ook in de kapel wordt alle versiering verwijderd. Terwijl de

kist wordt rondgedragen, zingt men een eenvoudig afscheids-
lied op de melodie van Daar was laatst een meisie loos.
Carnaval is nuvoorbij,
weg met de slingers,
weg ruet de slingers.
Carnaval is nuvoorbij,
w-eg met de slingers
het feest is voorbij.
Terwiji ook alle andere meegebrachte carnavalsattributen
worden verzameld en de kist overvol raakt, maakt men zich
klaar voor de tocht naar buiten.

Verassing
De kist voorop, gevolgd door de prins - nu weer gewoon Wim
-en de muziekband, die een wat treurige melodie speelt, trekt
de stoet naar buiten naar de brandplaats. De kist wordt leeg-
gehaald en de inhoud in brand gestoken. Definitiever kan het
feest niet beëindigd worden: het allesverterende vuur legt
alles in as, tot en met de feestvreugde zelf.
De pastor staat met de mensen rondom het vuur en hij bidt:
Goede Yader God, moge het vuur dat alles van het feest doet
verbranden tol as, ook ons zuiveren om ons klaar te rnaken
op weg naar Pasen.
Hij schept wat as uit het vuur en vervolgt:
Laten wij ons íekenen Ínet as om aan elkaar te laten zien daí
u,,ij een nieuwe tijd ingaan, een stille tijd, de veertigdagen-
tijd, die ons naar Pasen leidt. Dan komen wij hier opnieuw
bij elkaar bij het vuur van Pasen, het vuur dat leven brengt.
Amen.
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De thema's die de afgelopen jaren
aan de orde zijn geweest zijn onder
andere '50 jaar wonen, werken en
leven' (in kader van 50-jarig jubi
leum),'Elkaar zien staan','Vriend-
schap','Leven is groeien' en'Nieuw
leven'.

De bewoner is overdag bezig in
dagactiviteitengroepen met een va-
riëteit aan activiteiten afhankelijk
van zijn mogelijkheden: bijvoor-
beeld handvaardigheid. scholing.
vorming, muziek, sport en spe1,
maar ook levensbeschouwelijke vor-
ming behoort daartoe.

Uitde len van het askruisj e
De pastor gaat terug naar de kapel, de mensen volgen hem
stil. trn de kapel klinkt rustige muziek. De pastor kleedt zich
met een liturgisch gewaad en paarse stola. Een tafel met
kaars, kruis en een schaaltje met gewijde as staat in het
midden van het priesterkoor. Iedere bewoner komt naar
voren, wordt aangesproken bij zijn naam en getekend met
as:
Vergeet niet N, dat je van stof bent gemaakt en ook ooit weer
stof zult worden.

Pr e s ent at i e t he ma v e ert i gd a ge nt ij d-proj e ct
Wanneer iedereen een askruisje heeft ontvangen en de plaat-
sen weer ingenomen zijn, volgt kort de overgang:
Voor alles is een tíjd. De tijd vaníeesten is voorbij. De tijd
om na te denken over ons leven gaat nu be§nnen. We denken
de komende tijd vooral na over . . .

Daarmee wordt het (levens)thema aangegeven waarover
men in de komende (veertigdagen)tijd gaat nadenken. Dat
betreft een thematisch project over een bepaald onderwerp
als onderdeel van een jaarthema. De zogenaamde dagactivi-
teitengroepen werken daarmee; ook de wekelijkse liturgievie-
ringen staan in dat teken. Met Pasen wordt dit thema afge-
rond door de paaswakeviering. Het project wordt zo gemar-
keerd door twee feesten: dat is overzichtelijk.
Omdat 'nadenken' heel praktisch en concreet moet worden
gezien, geschiedt ook de daarop volgende presentatie van het
thema indeze aswoensdagviering heel concreet en speels. Het
thema varieert elk jaar, zo ook vormgeving en presentatie. De
kern van het thema wordt bijvoorbeeld uitgebeeld door een
schimmenspel of een andere spelvorm waardoor de bewoners
zich met het thema kunnen identificeren. Deze presentatie
wordt voorafgegaan en afgesloten met een eenvoudig thema-
lied op een herkenbare melodie met veel herhalingen. Ten
slotte volgt de afsluiting. De bewoners krijgen een boekje mee
waarin onder andere het centrale symbool van het nieuwe
project staat (hét herkenningsteken) én informatie voor de
begeleiding van hun leefgroepen.

Drs. Werner van de Wouw
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