
Meare

Eindhoven, 4 naart 2002.

Aan collega's ur vrijwilligers van Meme,

Familieleden (contactpersonen),

Clitutenraa{ Vrijwilligersraad en O.R,
Collega's van de wijkgemeenten en parochies

en kerkeraden.

(Wemer van de Wouw)
geestelijk verzorger

Beste mensen,

Ruim 20 jam heb ik op Eckartdal/Meare een bij&age mogen b1o9 om aandacht voor zingeving' levens- en

g"foofr*ug* en ethièk meer bewust te maken. flet doel was dit alles te integreren als onderdeel van het

ónaort"r-it gsproces en te borgen binnen de diverse fincties en niveaus van de organisatie'

De organisatie is volop in ontwíkeling. Dat betekent ook, dat niet vanzelfsprekend kan wgrden voortgeborduurd

op heigee, is bereikt. 
-Er 

komen nieuwé vragsn op ons af en er moeten nieuwe wegen worden gezocht om daarop

een gepast antwoord t" i*"à geven. oat àefat oot voor de geestelijke verzorging- Dat is opnieuw een hele

uitdaging.
Voor mij een moment om me te bezinnen of ik de opbouw die hiertrj hoort, opnieuw ter hand wil nemen in

dezelfde ,ondertussen veranderde- organisatie. Daarbij komt, dat de werkdruk ook voor mij eerder groler dan

minder is geworden en de voortdgrenàe beschikbaarheid voor mij zwaar begint te worden'

uiteindelijk heb ik eryoor gekozen orn de uitdaging te zoekel op een nizuwe werkplek.

Het besluit is niet gemakkiijk geweest, omdat Ik À a" toop der jaren mI erg verbol{en ben gaan voelen met

alle mensen die hier wonen à íe.ten en met de mensen uit de omliggende (kerk)wijken waarmee wordt

samengewerkt.

per 1 juli heb ik een benoeming aanvaard als geestelijk yerzorgff op de lokatie Eindhoven van het Móxima

Medisch centrum (voorheen Diaconessenhuis). tk verheug me erop om nu in teamverband te kunnen gaan

werken.
Een tijdige aankurdiging van mijn besluit geeft de organisatie ruimere mogelijkheden om eenopYolger te

zoeken eÍr een go"o" or,.&aru"tà inwed{eriode te fimnen garanderen. Daardoor loopt hopelijk de continuïteit

van de geestelijke roroigLJ*inder risico. Ik hoop dat mijn opvolger met nieuw élan het noodzakelijke

opbouwproces verder gestalte kan geven.

Ik ben clikrten, medewerkers, vrijwilligers, familie en de organisatie als geheel veel dank verschuldigd voor wat

zrj mrj geleerd hebben, voor het verfouweÍr wat zijmij gesclonken lebben 
En voor de verbondsnheid die ik in al

die jarà met hen heb mogen ervaren. Het rwas eenbelangdjke periode in mijn eigen levensverhaal'

Met wiendelijke óoeteru

Stichting Meare ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking


