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Betreft: Afscheid Werner van de Wouw

Geachte heer/mevrouw,

Zaterdag 29 juni 2OO2 zal voor Werner van de Wouw zijn laatste werkdag binnen Meare

zijn.
Ruim 20 jaar was hij de geestelijk verzorger van Eckartdal, het huidige Meare; met ingang

van 1 juli 2OO2 is Werner benoemd tot geestelijk verzorger in het Móxima Medisch

Centrum locatie Eindhoven (Diaconessenhuis).

ln de afgelopen jaren zijn ontelbaar veel contacten ontstaan met uiteraard de bewoners

van Meare, maar ook met hun familie, met de vrijwilligers die helpen rond de vieringen,

met medewerkers van woningen en dagbesteding, enzovoort. Met collega's van andere

instellingen en kerkgemeenschappen in Eindhoven en Nuenen werd een waardevolle

samenwerking tot stand gebracht.
Zijn overstap naar het ziekenhuis betekent ook, dat hij daarmee afscheid neemt van het

werkveld, waarin hij ook op verschillende fronten landelijk actief was. Zo maakte Werner

vanaf het begin deel uit van het vakgroepbestuur in NGBZ-verband. Vanaf de oprichting

in 1991 van het Platform Geestelijk Verzorgers in de zorg voor mensen met een

verstandelijke beperking (nu werkveldraad geheten) maakt hij, sinds 1998 als voorzitter,

deel uit van dat bestuur.
Op die manier heeft hij in de afgelopen jaren veel mensen leren kennen en aan de functie

geestelijk verzorger in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking een

boeiende en veelzijdige inhoud gegeven.
Werners afscheid van Meare en het werkveld verdient daarom de nodige aandacht.

ln de laatste week van juni zal er op verschillende momenten gelegenheid zijn om elkaar

te ontmoeten.
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Op dinsdag 25 en woensdag 26 juni zin er om 14.00 uur activiteiten, speciaal
bedoeld voor de cliënten, ter gelegenheid van het afscheid.

Op donderdag 27 juni is er vanaf 16.00 uur een receptie voor collega's, mede-
werkers, cliëntvertegenwoordigers en genod igden.

Op zaterdag 29 juni om 19.00 uur zal Werner voor de laatste maal voorgaan in
de viering in de kapel en aansluitend is er nog gelegenheid tot gedag zeggen.

De recepties en het symposium worden gehouden in:

Meare
locatie Eckartdal, De Herberg / Kapel
Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven

Op donderdag 27 juni zal er - voorafgaand aan de receptie - om í4.00 uur een
minisymposium gehouden worden.
Hiervoor worden medewerkers van Meare en externe contacten van Werner
uitgenodigd. (voor hen is een bijlage met opgaveformulier toegevoegd)

Hopelijk bent u op één van de genoemde momenten in de gelegenheid om Werner gedag
te zeggen. U kunt zelf het moment dat u het beste lijkt, kiezen.
Uw aanwezigheid zal door Werner zeker op prijs worden gesteld.
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