
Uit de pastorale hoek
Vieringen op Eckartdal
De meeste mensen die op een of andere
wijze bij Eckartdal betrokken zijn, weten
wel dat er in de kapel wekelijks liturgische
vieringen zijn. En bijna altijd betekent dat
"een volle bak"; vaak moeten er stoelen
bijgesleept worden.
Het hoe en wat van die vieringen zal voor
velen minder bekend zijn. Misschien dat
dit artikeltje wat meer duidelijkheid kan
brengen.

De pastores
Werner van de Wouw is de vaste pastor
van Eckartdal. Daarnaast behartigt Jan
Kleef voor de helÍt van zijn functie levens-
beschouwelijke zaken. Voor pastor van de
Wouw is het verzorgen van de vieringen
één van zijn taken. Doordat de vieringen
(bijna) altijd op zaterdagavond gehouden
worden, betekent de voorbereiding en de
uitvoering voor de pastor wel een extra
belasting van het weekend.
Vandaar dat ongeveer eens in de maand
een viering verzorgd wordt door pater
Henk van Galen.
Pater Van Galen houdt Eucharistische
vieringen (de H. Mis), terwijl pastor van
de Wouw Communievieringen verzorgt.
De diensten zijn oecumenisch van karak-
ter: zowel katholieke als reformatorische
christenen kunnen zich er bij thuis voelen.

Alternatieve vieringen
Naast de pastores functioneert er al en-
kele jaren een werkgroep "Alternatieve

vieringen", bestaande uit personeelsleden
van Eckartdal en vri;willigers van buiten
Eckartdal. Op dit moment zijn dat acht
personen; ondergetekende is er één van.

- Alternatieve vieringen zijn niet qua in-
houd alternatieÍ: het zijn communievierin-
gen in dezelfde geest als de andere dien-
sten. Het alternatieve zit in de
samenstellers/uitvoerders: mensen die
geen pastor zijn. Het zit ook in het mo-
ment van uitvoering: De alternatieve vie-
ringen worden gehouden wanneer een
van de pastores verhinderd is, zoals bij
vakanties, studieweekends of ziekte, en
ook wel eens "zomaar" ter afwisseling tus-
sen de andere diensten door.

De werkgroep
De leden van de werkgroep bereiden
meestal in tweetallen de vieringen voor.
Dit houdt in:

- het kiezen van een thema; nagaan wat
de bewoners bezig houdt;

- zoeken (of zelÍ maken) van hierop aan-
sluitende verhalen, tekeningen, liedjes,
dia-series oÍ ander materiaal;

- nagaan hoe je de bewoners er het
beste bij kunt betrekken; hoe je hun
verhaal -want dààr gaat het toch vooral
om- in de viering boven tafel kunt krij-
gen;

- het uitschrijven van de teksten en het
maken van een "draaiboek".

Een heel karwei voor mensen die dat niet
wekelijks doen en er niet voor opgeleid
zijnl
Toch gebeurt het.
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Waarom?
De leden van de werkgroep doen dit op
de eerste plaats vanuit een principiële
keuze. Om zo uitdrukking te geven aan
het "samen Kerk zijn"; aan onze geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor pasto-
raat. Al tientallen jaren wordt in de theolo-
gie meer benadrukt dat iedere Christen
deelt in het herdersambt. ln de Nieuwe
Catechismus lezen we hierover: "Er is
maar één priesterschap: dat van Jezus
Christus. ln dil ene priesterschap deelt
het hele volk Gods."
Dit is dus in zekere zin een correctie op
wat hierboven staat over het "niet pastor
zijn" van werkgroep-leden.
Een ander motief om hier aan mee te
werken is, dat het voor jezelÍ verrijkend is

om vieringen samen te stellen. Je moet je
immers steeds aÍvragen: waar gaat het
om; wat is de kern; hoe sta ik daar tegen-
over; wat betekent dit of dat signaal van
bewoners; wat heeft dit met christen-zijn
te maken?
En als de viering redelijk goed aanslaat
(en meestal is dat gelukkig wel zo) geeft
dat ook nog veel voldoening:

- Het spontane reageren van de bewo-
ners geeft een heel wat warmere sfeer
dan bij veel diensten buiten Eckartdal.

- Je voelt aandacht en concentratie van
de mensen; bij andere gelegenheden
zijn ze zelden zo lang achter elkaar
met of over hetzelÍde bezig.

- Je kunt constateren dat de bewoners
tijdens de viering een grotere tolerantie
tegenover elkaar hebben dan daar-
buiten.

- Als je bij het uitdelen van het brood
tussen de rijen doorloopt, kan het je
gebeuren dat een bewoner je op de
arm tikt met: "mooi verhaal".

Deze reacties geven ook aanwijzingen dat
de alternatieve vieringen voor de bewo-
ners wat betekenen, en dat is in dit ge-
heel tenslotte nog het belangrijkste.
Met alle vieringen, de reguliere en de al-
ternatieve, creëren we momenten in het
leven van de gehandicapten waarin iets
voelbaar gemaakt wordt van het "samen
Kerk zijn", verstandelijk gehandicapt of
niet. Hiermee geven we ook uitdrukking
aan onze overtuiging dat er aspecten aan
het leven zitten, aan ieders leven, die uit-
gaan bóven het alledaagse en het puur
materiële.
Dit alles lijkt me de moeite waard om te
vieren, ook in de alternatieve vieringen.

Hennie van Diemen
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