
Kerstmis 1992: de dieren achterna
Een echte Kerstmus wordt in deze dagen vóór Kerstmis op Eckartdal gesignaleerd.

U leest het goed: een Kerstmus! Hij heeft het goede nieuws opgevangen, dat de engel
aan Maria heeft gemeld: Jij zult een kindje krijgen, dat de wereld weer hoop en toe-
komst zal geven.

- De bewoners van Angela worden wel

een beetje nieuwsgierig: wat zou die

vogel hier toch moeten: snoezelen mis-

schien?

De kerstmus wil dit goede nieuws graag

vertellen aan iederen die hij tegenkomt op

zijn weg:

- Aan de receptionist op het kasteel, die

er echter niets van begrijpt.

- Aan mijnheer Jonk, die er ook niets van

snapt en de vogel vertwijfeld naar mijn-

heer Stark stuurt.

- De kok in de keuken denkt dat de

vogel honger heeft en biedt hem soep

te eten aan.

- De dokter denkt, dat de vogel zich ziek
voelt en begint hem meteen te onder-

zoeken.

- De bewoners van de groep van Danny

op Eikenhof willen de vogel zelfs van-

gen.

- En ook Peter, de elektricien, begrijpt er

helemaal niets van: vast een draadje

los, denkt hij misschien. Ook Jan Groe-

nen van de Herberg weet zich met

deze rare vogel geen raad.

- De bewoners van het Ontmoetingscen-

trum worden zelfs een beetje bang van

zo'n vreemde vogel.

Onze Kerstmus gaat ten einde raad maar

naar zijn mede-dieren: de geit, het var-

ken, de bokjes en het schaap, de struis-

vogel en de kippen in de dierenweide.

Gelukkig, zij begrijpen wél wat hij te ver-

tellen heeft.

En allemaal spoeden zij zich achter de

Kerstmus aan. Ze komen aan bij de stal,
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samen met de os en de ezel: en daar ligt
het kind in "het huis van de dieren". Het
kind dat hoop en toekomst brengen zal.
ls het goede nieuws voor mensen zo
moeilijk te begrijpen? Het lijkt er wel op.
ln ieder geval de dieren begrijpen het
beter, dat dit kind een nieuwe toekomst
bieden kan voor héél de schepping: voor
mens én dier en alles wat leeft.

Mensen zijn soms hardleers. Alleen wie
de dieren volgen, bereiken ook dit kind.
Zoals de herders, die hun schapen ach-
terna gegaan zijn.

Zo hebben in de dagen vóór Kerstmis
onze bewoners het kerstverhaal in beeld
gebracht. Op Eckartdal en in de H. Land-
stichting in Nijmegen, waar het Bijbels
Openlucht Museum gelegen is. Zo is er
een compleet beeldverhaal ontstaan rond
de Kerstmus.

Dat verhaal zal in de voorbereiding op het
KerstÍeest een belangrijke rol vervullen.
Maar het zal ook tijdens de Kerstvieringen
op 24 december worden gespeeld.
Zo vertellen onze bewoners aan ieder die
het horen wil: Kerstmis is heel dichtbij én
of we de boodschap al oÍ niet verstaan is
ook nog heel actueel.
Zalig Kerstfeest voor u allen.

Werner van de Wouw
pastor

De kerstvieringen zijn op 24 december
om 14.00 uur voor de bewoners van:
Bongerd 23 Ílm 27
de Buitenhuizen
Kleine Brink 6 t/m 9
Omloop 28llm 31

om 15.30 uur voor de bewoners van
Grote Brink 14llm 22
Kleine Brink 4 en 5; 10 Vm 13
Sterrebos 1 Vm 3.

ledereen is welkom, maar vanzelfspre-
kend hebben onze bewoners een streepje
voor als het om de beschikbare plaatsen
gaat.

RectiÍicatie
ln de vorige uitgave van de Eckartbode
ontbraken in het artikel over het jubileum
van de vrijwilligers helaas de namen van:
Greet en Gerrit Schepers. Ook zij zijn al
meer dan 10 jaar als vrijwilliger actief, de
laatste tijd met name als bezoekvrienden.
Onze verontschuldigingen hiervoor.
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