
Uit de pastorale hoek
HET LEVENSVERHAAL:
OM DE ZORG VOOR ELKAAR

Vrienden onder elkaar
Als je vrienden bent van elkaar, vertel je
over jezelÍ en over alles wat je hebt mee-
gemaakt.
Je wilt de ander kennen en zelf gekend
worden. Natuurlijk vraagt dat om ver-
trouwen en veiligheid.
Kennelijk hebben wij mensen er behoefte
aan om minstens aan een paar ver-
trouwelingen te zeggen: "jij mag weten
wie ik ben, met al mijn kanten." Je hoopt,
dat je het vertrouwen wat je geeft, ook te-
rugkrijgt.
ln het aan elkaar vertellen van "je levens-
verhaal" toont zich onze behoefte om se-
rieus genomen te worden, te worden ge-
respecteerd zoals we zijn. Zo gaat dat bij
mensen, die over zichzelÍ kunnen ver-
tellen, mensen die daar uitdrukkelijk voor
kunnen kiezen.

Levensverhaal in onze zorg
Deze belangstelling voor elkaars levens-
verhaal kan ook een waardevol element
zijn in situaties waar mensen zorg dragen
voor elkaars welzijn. Dat geldt zeker de
zorg voor onze bewoners.
Ook zij immers vragen:
"Neem me zoals ik ben"
"Gun me mijn aardigheden en mijn eigen-
aardigheden."
"Heb oog voor wat ik heb meegemaakt en
wat me ter harte gaat."
"Houd rekening met de pieken en de
dalen in mijn levensloop, die me hebben
gemaakt tot die ik nu ben."

Juist omdat bewoners er vaak zelf niet
over kunnen vertellen, is het belangrijk
weet te hebben van hun levensverhaal.
Daarbij is niet zozeer van belang te weten
wàt hij allemaal precies heeft meege-
maakt, maar vooral welke sporen dat
heeft nagelaten, wat voor hem van grote
waarde is (geweest).
Het gaat er zogezegd om, op het spoor te
komen van alle ervaringen waaraan hij

zin ontleent of die misschien wel zin ont-
nomen hebben aan zijn leven.
Daarbij kun je denken aan relaties met
mensen, maar ook met dieren of dingen,
die voor hem van groot belang zijn (ge-
weest).



Maar ook aan gebeurtenissen, die zijn

leven hebben gekleurd oÍ misschien juist

als een kras zijn achtergebleven.

Een eigen taal voor ziin verhaal
Soms zullen we vooral moeten kijken en

luisteren naar het eigen veelzeggende ge-

drag van onze bewoners. Soms vreemd,

soms subtiel, misschien wel afstotend,
maar altijd veelzeggend. leder gedrag kan

een diepere betekenis hebben, waarmee

mensen laten zien hoe ze zichzelf voelen.

Dat wil echter niet zeggen dat anderen
het meteen opvalt of het begrijpen.

Om iets meer te begrijpen - liever spreken
we van "verstaan", omdat het veel verder
reikt dan het verstandelijke "begrijpen" -

van dat gedrag als uitdrukking van de
manier waarop de bewoner zin of mis-

schien wel onzin beleeft, volstaat het niet

om op een afstand te kijken of te luiste-
ren. Je moet proberen als het ware in de

huid van de bewoner te kruipen om mee

te beleven wat hij voelt en beleeft. Dat is
geen gemakkelilke opgave. Daarom is het

belangrijk als dit "mee beleven" door
meerdere mensen gebeurt, die de bewo-
ner goed kennen. Dan corrigeren we el-

kaar als vanzelf in ons kijken en luisteren.

Basis voor goede zorg
Zoals goede vrienden steeds meer bij el-

kaar "in de keuken mogen kijken", zo

hopen we met het "levensverhaal" steeds
meer te mogen ontdekken wat voor onze
bewoners belangrijk is (geweest) in zijn

leven. Zo wordt het schrijven van een le-

vensverhaal uitdrukking van begrip, res-

pect en aandacht voor elkaar. Een poging

om elkaar in vertrouwen te nemen.
Hopelijk kan dlt ertoe bijdragen, dat we

onze bewoners een nog waardevollere
verzorging en begeleiding kunnen geven

dan nu al het geval is. Want als je elkaar
beter kent, kun je elkaar ook beter bege-
leiden. Als je weet waardoor mensen zo

mens geworden zijn, kun je ook een be-

tere voortgang van zorg waarborgen.

ln verschillende woningen is al begonnen
om van bewoners een levensverhaal te
schrijven. Het zal nog wel een poosje

duren voordat van ólle bewoners een le-

vensverhaal gemaakt is, want het zal dui-
delijk zijn, dat zoiets veel tijd, aandacht en

zorgvuldigheid vraagt.
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Familie speelt in dit gebeuren natuurlijk
een onontbeerlijke rol. Daar immers lig-
gen de wortels van onze bewoners.
Daarom zal in dat proces zeker ook de
medewerking van de familie worden ge-
vraagd, natuurlijk in de mate dat dat mo-
gelijk is.

Pastoraat en levensverhaal
Weliswaar ligt het initiatief voor de aan-
dacht binnen de zorg van onze bewoners
voor het levensverhaal bij enkele pastores
in de regio Zuid-Oost Brabant, maar de
aandacht voor het levensverhaal mag
geen eigen aktiviteit zijn of blijven van het
pastoraat alleen.
De aandacht voor het levensverhaal is

echter wél uitgesproken pastoraal van
aard, want "aandacht hebben voor en op-

komen voor de eigenheid van mensen" is

een bij uitstek pastorale houding, die ho-
pelijk aan iedere zorgverlener eigen is.

Hoewel het levensverhaal dus een zaak
is voor ons allemaal, hebben pastores wel
een eigen inbreng in het kijken en luiste-
ren naar het levensverhaal. Daarop willen
we in een van de volgende nummers
graag terugkomen.

(Bovenstaand artikel is een bewerking
van de bijdrage van pastor Ton van Oos-
terhout ('t Rijtven) in het themanummer
van "Voorzet" over "Levensverhalen". lk
heb het bewerkt naar de Eckartdal-situa-
tie.)

Werner v.d. Wouw
pastor

Schema liturgievieringen
november/december 1 991
dag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
woensdag

datum
02-1 1 -1 991

09-1 1 -1 991

1 6-1 1 -l 991

23-11-1991
30-1 1 -1 991

07-12-1991
1 4-1 1 -1 991

24-12-1991
24-12-1991
25-12-1991

koren/muz. begeleiding
KVO-Nuenen + koor Eckartdal
Don Capé
Seniorenkoor de Wilgenhof
Zajebo
Kinderkoor Faya (+ Eckartdal?)
Das Alpenland-Ensemble
Boerenkapel De Klungels
Koor Eckartdal
Koor Eckartdal
Thomaskoor

aanvang
15.30 u.

19.00 u.

19.00 u.

19.00 u.

IV.UU U.

19.00 u.

19.00 u.

1 4.00 u.

15.30 u.

10.30 u.

bijzonderheden
Allerzielen

Kerstviering
Kerstviering
Thomaskerk
(Kerstviering)
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