
Uit de pastorale hoek
Teru g blik Kerstproject
Het thema van het Kerstproject'90 "OP
BEZOEK", was tijdens de beide kerstvie-
ringen alleszins merkbaar.
ln beide vieringen hingen de mensen
zowat met de benen buiten.
De toneelclub van bewoners o.l.v. Joost
Erkelens en Bep van Gestel hebben het
Kerstverhaal op geheel eigen wijze tot
verbeelding gebracht. Alle inzet en voor-
bereidingen werden rijkelijk beloond door
de aandacht en het enthousiasme van de
vele aanwezigen.

Bijzonder geslaagd waren ook de bezoe-
ken van onze bewoners aan de mensen
in de wijk. Uit de maar liefst 50 aanmel-
dingen van wijkbewoners om als gastge-
zin op te treden, mogen we tot wel con-
cluderen, dat de jarenlange inspanningen
om de integratie wat te bevorderen hun
vruchten beginnen af te werpen.
Ook binnen Eckartdal zijn bewoners bij
elkaar op bezoek geweest.

Aandachtsgroep
Op 29 november j.l. heeft de Algemeen
Directeur de Aandachtsgroep Levensbe-
schouwelijke en pastorale begeleiding of-
f icieel geïnstalleerd.

Van deze groep maken de volgende per-
sonen deel uit:
Truus van Bokhoven (Grote Brink 22),
Henk van de Burght (project buitenaktivi-
teiten), Henk Buyssen (maatsch. werk),
Jan Gielen (psycholoog), Piet de Groen
(Alg. Sektor, techn. dienst), Frans van
Kessel (woningouder), Jan Kleef (mede-
werker levensbeschouwing), Corrie Klok-
gieters (Grote Brink 15), Charles Stoop
(groepsoudste omloop 28129), Piet van
Deursen (dagaktiv.), Jasper Leuverink
(sport) en Milly Scheepers (familie), W.

v.d. Wouw (pastor).

Het doel van deze werkgroep, waartoe in
R.O.Z.-verband besloten is is drie-ledig;

- Platform van overleg en informatie-uit-
wisseling over ontwikkelingen opvattin-
gen e.d. binnen en buiten de instelling
op het vlak van zingeving.

- Het leggen van verbindingen en struk-
turen.
Omdat er de laatste jaren nogal wat
aktiviteiten op het gebied van de le-
vensbeschouwing ontwikkeld worden
en het in toenemende mate tot een
kernpunt in de zorg wordt gezien, wordt
de behoeÍte om verbindingen aan te
brengen steeds groter.
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- Het geven van adviezen en het nemen
van initiatieven.
M.a.w. vanuit de grote lijnen, die gezien
worden kan het zeker ook nodig zijn
initiatieven te nemen om bepaalde ont-
wikkelingen goede kansen te geven.

De heer Stark noemde in zijn installatie-
speech het ontstaan van deze groep een
resultante van een tweetal lijnen binnen
de zorg van Eckartdal. De levensbe-
schouwing wordt in toenemende mate ge-
zien als "zout in de pap", d.w.z. als lei-
draad van eigen handelen. Tegelijk zijn
we ook anders gaan denken over de zorg
aan onze bewoners, nl. vanuit een meer
humaan standpunt. Deze groep is dan
ook een logische voortzetting van die ont-
wikkeling in de vorm van een permanente
groep. Mét deze groep komt er dan ook
niet iets "nieuws" binnen onze organisatie,
maar wordt bevestigd wat er eigenlijk al

gaande was in de vorm van een struktu-
rele plaats in de organisatie.
lnformatie noemde hij een wezenlijk on-
derdeel voor het welslagen van de doel-
stelling van deze groep, zodat het nog
gewoner wordt om over levensbeschou-
wing te praten. "Dat gebeurt nu soms nog
met enige géne".
Als het klimaat in die zin meer kan ver-
anderen, werken we aan een betere zorg
voor onze bewoners én voor onszelf.
De taak noemde de heer Stark een we-
zenlijke, echter wel iets van lange adem.
Maar wel een taak voor allen en daarom
mag het niet geïndentiÍiceerd worden met
enkel de mensen uit deze groep. De
groep, die zich eerst een oriëntatiepe-
riode gunt, zal zeker in de toekomst re-
gelmatig van zich laten horen.

W. v.d. Wouw
Pastor
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