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In gesprek met de heer Werner van de Wouw, onze nÍeUwe paStor"
---=--a-

De zon heeft het van de mj-st gewoflnen wanneer ik door de Ia-
nen van Eckartcial loop, oP vr€g naar het kasteel, waar ik een
gesprekje zal hebben rne'c onze nieuwe pastCIr.
Eigenlljk had Ík wat ruj-*:er tiid moeten neffien om de weg af te
leggen. Niet dat rnen nu ao gauw verdwalen naL hÍer, maar cm-
dat Je telkens iemand tegenkomt, dÍe graag even een praatie
ma4kt, even aandacht kri"'igt
Datl is nu eenrna.a1 de charme van het Dal: iedereen heeft aan-
dacht voor elkaan, je loopt niet zo &auïr iemand zomaa-r voor-
biJ. En dat is ook een van de genoegelÍjke dingen, hÍer op
het Eckartdat. ïets, dat rnijn aanstaande gesprekspartner ook
aI onder:vonden i:eeft.
Als ik dan Ín de k*-mer van CliieL belanei ben -de oude kamer
va^n brceder van t{i}l, ï,.r&àr e*ns de stencilmachine ratelde-
Iaten we €r geeil gx'as over groeien en steken dlrekt van waI.
Op rnljn eerste vraag, hoe hij hler gekcmen is, vertelt hij
dat het hem in de a"dve:'tentie zo getroffen heeft, dat hier
een instituut wa{§, ïraa.r rfien }sennelijk vrist wat men wÍ1de.
Dat heeft hem bewogen or, nadat hrj een hele tiid geleden
tevergeefs gesollj,citeerC hrad Raar een dergelijke funktie
(rnaar men prefereerde toen eer: priester, een gewijde pA§tor
dus) nög eens dc stap te wa"gen, hoevrel hij nauwelijks bekend
was met de wereld rran de zr,\ÍakzinnÍgenzorg.
De uÍtdagÍng boeide hem oo!< om juist andere registers in je-
zelf open te trelclcen dan de verbale, waàr Je van huis uit
in getraind heni

Ik wi1 graag vleten, wftt nu het verschil ts tussen een prÍe-
§ter en een pastoraal werker
HÍj legt me uit, dat dit niet ro heel erg veet is. Ook eerr
pastoraal rarerker ÍE sen dooc' d* kerk erkend ën gewaarborgd
beroep, d.!.,,.2. iemand die deue Ifde opleiding heeft gehad
a1s een priester, die een gewi.jde pastor is.
De heer van de Wauvr ont-r'Íng zÍjn opleiding aan de theolo-
gÍsche faculteit, die mii: r:f mser verï:onden is aan de
Katholieke l{ogeschocl. :n ?rlhurg. CIaar worden ook p,riesters
opgei-eÍd.r voor zöver daar ncg i"nteresse voor bestaat.
Het aantal Ís tegenwoordig ger-ir:g aan het worden.
EigenliJk j.s hret enl6e vei:schj-l ge3-egen Ín het feit, dat
eeà niet gewijde pa*tor. niet :n een àucharistieviering mag
voorgaan. Verder z1-jn er veel overeenkomsten: beiden hebben
deuelfde opteiding gei:ad, beiclen lporden door de bisschop
benoemd en lrebbe:1 ?Íaa,rsc!::i"jnlljk ook dezelfde amhitias'
§oms ruordt ze-'i-f* hinnen een -1-iturgievÍering d^e H.Geest aàn
een pastoraal wenk{si)er afgesm*ekt orn zijn/haar opdracht
goed te vervullen. Da.n --,,rordt het onderscheid wel heel
subtiel.
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Het kamt er in de praktijk *ak b'oornarneliik opaan hoe de
man öf. vrouw inhaud aan de baan geeft.
En wat dat ï:etreft, het p::of ie3 n dat men voor de Ínvulllng
van deze baar: ltad g*maakt, spr"ak *ok bijzonder aan: op de
eerste plaats de dri* doeigroepËft, waermee ftii zou moetën
werkën: de -bewcner§, h*t begei-eÍdend peÍ'§oneel en niet te
vergeten de farnÍlj"eteden- Ook de n:ogelijkheid om eowel indÍ-
vidu€el al§ in groepsr,-erband en het samen met andere disci-
plines te kunneË werlten, alsmede tiet vierënd beuÍg zijn-
een vorm van öorfiÍllur:i*atj"e die onue menserr ïIaar§ChijnliJk
meer aanspreekt dan m*nsgn in *ea parochÍà- vormt vöör hem
een uitdaging.
De liturgie Ín de-H..K"*kerlc b,ieclt hiertoe öök mögeliik-
heden, al is det tegen"u,rocrdig i*ts minder dan vroeger.
Ivlaar de he*r van de i{ouw hocpt tach de ftàdÍ"tlk te kunnen
leggen op de sp€lenda, kreatieve Ën konkrete ervaring CIp-
roepende wijxe van liturgie*viering, atrs kret ware 'thet
speien vooï" God* aar"rschi-jnr'. ile &ëh*}e mens Èrbij betrek-
ken; niet alleen het ,rer"Ira.l-*, maar uol< !:et gehoor, d€
reuk, het visuele *n konkr"ete Ëtpelen bj.i antae bevionerS een
zeer grote r"o1. l.{Ísschi*!"! u öu je nieuwe syrnbalen kunnen
vinden. ïn elk gerral ligt hier een bijzcnder boeiend
terreÍn.
We komen ook op de öecöm*Rische <Liensten, floal§ die hler
in Einclhoven ën omgsïJing eens pev" Íí1aand gehouden worden.
ïn Tilburg heeft hÍj dergelijí:e diensten bijgewoond,
hier nog ni.et. tsïaar dat zaL. gs"uw k*tnenr'rrant de opdracht
voor önze nieur+e pa.stor 1Ígt *p het g*he}-e oecumenische
gebied.
Voor het echter zöver Ís rJat hij met deze plannen van
start gaat r+Ílt hij sÍch eer'st gaan oriënteren en daar-
voor is hern ook zeen wel- de ::uj"mte geg€ven
Bij elke gröep werkt ï:ij een à twee dag*n mee" Zodoende
Ieert hij de mensen èn het persoÍle*tr .."qat beter kennen.
Ook wat er teeft bij de mens*n qua ver:wachtingen van een
pastor. Na deze Ínarerl<pericde hoopt l"llj, sa.qen met an*
deren aan de slag te g&en. lJie anrieren zijn, zoals gezegd,
bewoners en per§oneel" en fasrilj-elecien* m&fr.r ook de maat-
schappelÍjk v*erker', ge psycholo*g en de arts, kortom'
hij kan hier §&ffienlli,*ï"ken r*et all"en, d1e rondom de bewo-
ners staan. $aarbii dc*t het hern ook heel veel- plezier,
dat er vanuit de famÍ1àeraad reeds belangstel"ling bestaat
voor een werkgrCIep pasto::aat, Xodra dr"Ís dere perÍode van
circa 2 naanden 'rroorbrij is zat f:ij kon'Lakt opnemen met
de famÍlieraad, *ndern*rnÍngrr"aad *n andere instellingen
binnen het instÍtr.:ut" Doar *erst in de groepen te duiken
probeert hij wat vertrouv;d te ,*rorden met de sfeer van de
zwal<zÍnnlgerrrorg, díe heni van hu.is u.it toch vreemd wa§.
Hij heeft een keer ecn gezÍn begeS.eid naar de communÍe
van hun awakzinnige kirid, h*tgeeri een heel díepe indruk
op hern geraaakt heeft en mj-ssclrien vrel een stj-mulan§ wa§
om in deze richti:"rg verde:: te gaan.
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Het heeft herr v;ei verhaasi, c:ii'- lri; rích h:-er op Eckartdal
zo gauw I'tlitij"s" vceide; ri; eeil week leek her of hij er al
een maand was, zo wrÍni-g :ivreernd," vcnd hrj het, j-n tegen-
Steiling l;c L tvat hi j \Íel'r"{ià{:hi }ra"d. firr wat hi j had beleeft
in een paar arldere ins1:.ituten, ',uaar hij e*n paar weken
stage had gel-open om :r-jr:h ica-t brscler- te criënter"en.
Deze instituten walren ech,'-e::, gr*orei. en hadden jongere
bewoners: colq kinCe:'en, i ir beoiege.rig víaren. Deze moesten
hreer öp een heel eige;i iranier' [enaderd woi'den en hi j is
toch wel- oride;" de indr:i.ri< iqej.'aaki, 1Jan de rnai:rier waarop de
pastor rran dle lilr';chr:i.-rg liir*t cteze kinde :'en tcch kontakt
tot. stand i:racht. H*"1; brecgi; je toL nacienken, nlet ali-een
over deze medernens. i1i3"ài"' or:i': oïer de 'i:ei:ekenis van je eigen
leven. En .je ervaa".ri €Ér. ?,'isselr,verking: er is een geven,
maar ook Éeri kr::L jÉi;e: 1 lrari .leze iïenserii eerl venri jking, die
eÍgenlÍ jk aan ,le buÍ ten'".rac]:c doe:r'gegeveir zou moeten v,rorden.
Zaals cie kontaktei-r or-ide ;,'ting *íeyi ik i:arj het elaar aL in het
begin over- die Í,a spontaa-i-: zi jr-l en welgemeend, terwi j1
onze konlaklen meesra-i" 'zö fr-,rinëel :r:i. jn" ie durf L eikaar"
niet eens ileeí" ean i;e ;:ai<ei;1 v-ci hei: je opgevoed. Maar hier
is dat geen puni. llet j.; Ëei-; v:tl de veIe aspekten, dÍe je
zou kuirnen öpnöemeir" d:,* j.ri de uiaalscheppij bi jna onder-
gesneeuwd zi jn cir:c,^ ei-Le br;r;i.clïmeri;rgen, clie de belangri" jke
waarden rzer"dri-ngeri, l{i j t:'s)r t. ke"; narai l-e} met cle evange*
Lische wa.arden. §n he't uou wer'l<e-l-i-jlt wel eens via.a.r'kunnen
zi7n, dat !'onze" !"risns.en izaaLs vr-o eiqenlijk een beetje met
trots steeds zcgËen) r:en hcoCschap hebi;en, dle wÍj moeten
ontdekken en verder ,Jcoi-geveíi.
En het pasLoraat zcr: l:iei"br j wel- eens een heel be}angri jke
ro1 kunnen vervuj-len, zeke:'' als het wËri{ 'ran de pastor ge-
steund worCt door llamiii.,: en hegeJ-eiding, op elk niveau.
Een bi jbeJ-tekst van Par-iIr-:.s, rj j e rÉrïr z-".er l-ief j s, komt hem
in gedachten" waar' Pauïr-:s aan .ie Korintiers sch:.ijft dat
het klei-ne er: zwai<ke ma:ht lre*fi. Hier in 2 Kor " 1.2:9 en
10 o.a. i.{Grden cie r',:l-1en *mp;ect'aai-ci en al-1es wat be}-angri. jk
en sterk en aanzÍenli jk is ln de wereici breschouwt de chris-
ten als onbelangr'.i jk: iri. I st*.1-i; i're 1e airdere ',.1a&rden vöorop.
Als onze nieu.we past,:r' dez;e ) i;n cico:- za"l trekken, die ook
in het ve:'lengrÍe i igt víj"n di* .ra:-: het. beleid op Eci<artdal-,
mogen wij heel irtiS zijr:" dat juisi; hrj bij ons gekomen 1s.
We wensen hem d.ai-i cr:k rreel inoeri, vörti-or,]wen en r,,olharden
toe en zul-len hem neaz" uc j^r"nogei sïÉjrlr-r€n in zi jrr werk.
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