
Jubileumbundel 'ln het leven ontvangen'

Tijdens de Íeestelijkheden rond het

60-jarig jubileum van Eckartdal en het

afscheid van Frans Stark is de tweede
verhalenbundel gepresenteerd van pastor

Werner van de Wouw. De jubileumbundel

met als titel 'ln het leven ontvangen', bevat

22korle persoonlijke verhalen over ont-

moetingen met bewoners van Eckartdal.

Een gedeelte van deze verhalen is even-

als de verhalen uit de eerste bundel, geti-

teld'ln het leven gegeven', gepubliceerd

in de Eckartbode. Alle medewerkers (per-

soneelsleden en vrijwilligers), genodigden,

contactpersonen en natuurlijk de bewoners

zelf kri.jgen een exemplaar aangeboden
door Eckartdal. Maar er zijn ongetwijfeld
ook andere Íamilieleden en belangstellen-
den, die in het bezit willen komen van

deze verhalenbundel.
De bundel is verkrijgbaar via de boekhan-

del. De volgende gegevens zijn van belang:

Titel:'ln het leven ontvangen'
auteur: W.v.d.Wouw
uitgever: The Flame Publishing, Tilburg

ISBN nr.90-76148-04-X
De verkooppriis bedraagt f 18,75

Van dezelfde auteur verscheen het boek
'Mensen met een verhaal'over levens-

verhalen (in de zorg) van mensen met een

verstandelijke handicap. Dit boek, dat

inmiddels al aan zijn 2e druk toe is, is

eveneens bij de boekhandel verkrijgbaar:

Titel:'Mensen met een verhaal'

auteurs: v. Oosterhout, Spit en v.d. Wouw

uitgever : S.G.O., Hoevelaken
ISBN nr. 90-73715-17-2
De verkoopsprijs bedraagt: í 39,90

Vrijwilligersnieuws
Koninkl ijke onderscheid ing
De heer Frits Kuypers, oud-medewerker
en eindredacteur van de Eckartbode, is op

zaterdag 4 april benoemd tot lid in de

Orde van Oranje-Nassau. Hij dankt die

onderscheiding aan zijn vele verdiensten

voor het (kerkelijke) muziekleven in Eind-

hoven. Hij vervulde vanaf 1974 diverse

bestuursÍuncties in koren als het Eind-

hovens Mannenkoor, het Thomaskoor en

het Eindhovens Vocaal Ensemble. Tevens

trad hij in de tweede helÍt van de jaren '80

toe tot de besturen van de stichtingen
'Vrienden van het orgel'en 'Muziek in de

Cathrien', die later zouden opgaan in de

nieuwe stichting'Kerkconcerten Eind-

hoven'. Voor zijn verdiensten voor het

Thomaskoor ontving hij in 1997 al de
pauselilke onderscheicjing'Pro Ecclesia

et PontiÍice'.

Bezoekvrienden ontmoeten elkaar
ln maart is een geslaagde bijeenkomst
geweest van bezoekvrienden. Bezoek-
vrienden zijn vrijwilligers die speciaal voor

een persoon naar Eckartdal komen om

met hem acttviteiten te doen. Er is vaak

sprake van een hechte persoonlijke band

tussen bezoekvriend en bewoner, die voor
beiden van bijzondere betekenis is.
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