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Uit de pastorale hoek
De draad weer opgepakt
Helaas heeft u in de laatste drie uitgaven
van de Eckartbode een bijdrage moeten
missen van deze rubriek. Drukte in het
werk heeft de verhoogde verschijningsfrequentie van dit blad helaas niet kunnen
bijhouden. Voortaan hopen we maandelijks een bijdrage te kunnen leveren, echter in een nieuwe opzet. De ene maand
zullen Jan Kleef (medewerker in de
Dienst Levensbeschouwing en Pastoraat)
oÍ Werner van de Wouw (pastor) een bijdrage verzorgen, de andere maand zal
dat een medewerker, familielid of vrijwilliger doen rond een bepaald pastoraal oÍ
levensbeschouwelijk thema. Op deze
wijze is niet alleen de voortgang in de berichtgeving hopelijk wat beter gegarandeerd, maar tegelijk willen we daarmee
tot uitdrukking brengen, dat de levensbeschouwelijke en pastorale begeleiding iets
is wat ons óllemaal aangaat.

en kerkgemeenschap te stimuleren.
Zo zijn in het afgelopen jaar diverse scholen op bezoek geweest in Eckartdal. Op
hun beurt zijn bewoners weer op bezoek
geweest bij wijkbewoners. Samen met de
leden van de Reformatorische Kerk Woensel-Oost hebben we vorig jaar het werkjaar
geopend, terwijl er een gezamenlijke
dienst was met onze bewoners in de Thomaskerk en in een kerk in Nuenen. Ook
het "schillenproject", waarover in de vorige uitgave is geschreven, is een uitvloeisel van de goede contacten met de ReÍormatorische Gemeente Nuenen.
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Eckartdal en de wijk(kerken)
ln deze bijdrage willen we ons helemaal
richten op de Openingsdag van het
nieuwe seizoen, die we samen met de
Reformatorische Gemeente van Nuenen
houden op 15 september.
Al een jaar of 7 bestaat de werkgroep
"Eckartdal in de wijk".
Deze werkgroep bestaat uit mensen die
in Eckartdal werken (ontspanningsleider
en pastor) én vertegenwoordigers van de
kerken in de omgeving van Eckartdal: te
weten de Reformatorische Kerk en de katholieke kerk in Woensel-Oost en van
Nuenen. Doel is door middel van informatie en onderlinge contacten de integratie
van verstandelijk gehandicapten in wijk-

Programma Openingsdag
15 september
Om 10.30 uur begint de gezamenlijke
openingsdag met een

lnterkerkeliike viering.
Ds. Trudy Struys en pastor Werner van de
Wouw gaan hierin voor. Het Eckartdalkoor
zal zingen en de blazers van de Brassband uit Nuenen begeleiden ons muzikaal.
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Het thema van de viering luidt: "Dromen
en speelt daarmee al in op de musical,
die in de middag te zien is.

Na het gebruikelijke koffie en limonade
drinken is er een lunchprogramma voor
de "overblijvers". Soep en broodjes zijn
verkrijgbaar.
Daarnaast is er informatie over het jaarprogramma van de R.G.N. en de werkgroep "Eckartdal in de wijk". Men kan een
foto-speurtocht lopen om met het mooie
terrein van Eckartdal kennis te maken of
gebruik maken van de midgetgolfbaan. Er
is een video-presentatie over Eckartdal en
zijn bewoners en een voorstelling op
video van de bewoners-toneelgroep. Voor
elk wat wils dus.

Om 14.00 uur treedl de groep Coloriet
van de R.G.N. op met de Musical "Jozel,
meesterdromer".
U kent wellicht nog het oude verhaal van
Jozef, die door zijn jaloerse broers in de
put wordt gesmeten omdat ze deze dromer te verwaand vinden. Later gaat hij
aan het hof van Egypte een belangrijke
positie innemen en redt zijn familie van
een hongerdood.
Dat oude verhaal wordt gespeeld en gezongen door een aantal enthousiaste
jonge mensen als een gebeuren, dat ook
in deze tijd nog steeds actueel is.
Na de pauze is er rond 15.30 uur een optreden van de Brassband uit Nuenen, die
- als alles goed is - ook nog samen zal

optreden met onze eigen Eckartdal
drumband. Over integratie gesproken!
Het belooft een Íeestelijke dag te worden.
Alles speelt zich aÍ in een tent, die voor
deze gelegenheid op de Grote Brink is
geplaatst. Vanzelfsprekend zijn naast bewoners, medewerkers en gemeenteleden
van de R.G.N. ook Íamilieleden en andere
belangstellenden van harte welkom op
deze dag.
Werner van de Wouw,
pastor.
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Nieuws van ontspanning
Een terugblik:
Donderdag 22 juli. Een warme zomeravond. Een prachtige plek, een prachtig
decor. We hadden in de tuin achter het
kasteel een openlucht theatertje "gebouwd". Het decor was een week eerder
door bewoners geschilderd.
Mirjam Mare vertelde verhalen over verliefde kikkers in een boeresloot, over
kraanvogels en kabouters. Bewoners, vrijwilligers en wij zaten geboeid te luisteren.
Eind augustus hebben 40 bewoners meegedaan aan de avondwandelvierdaagse,
georganiseerd door buurthuis de Boemerang. Vrijdag werden alle wandelaars ingehaald door onze eigen drumband. Hun
eerste optreden in de wijk.
31 augustus de jaarlijkse Truckrun in Valkenswaard. Met 50 bewoners hebben we
daar aan deelgenomen.

Opening nieuwe seizoen
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15 September vierden we de opening van
het nieuwe seizoen. We deden dit in samenwerking met de Reformatorische Gemeente Nuenen en Werner van de Wouw.
De belangstelling vanuit Nuenen was heel
groot. Ook bleven veel mensen op het
terrein om het middagprogramma te bezoeken, zoals de première van een
nieuwe musical van de groep "Coloriet".
Na de musical een spetterend optreden
van de Drumband Eckartdal en de
Brassband.
Ook 15 september een première op t.v.
Voor het eerst werd op het interne t.v. net
een wedstrijd van P.S.V uitgezonden.
Elke thuiswedstrijd zal de eerstvolgende
zondag om 16.00 uur worden uitgezonden.
Tot de volgende maand
Ontspanning

