
Pastoraal
Beste bewoners, familie, collega’s, vrijwilligers en vrienden

De zomervakantie is voorbij! Hopelijk deed het ons deugd. We nemen terug het “gewone” 
ritme op. Niet alleen is iedereen terug op post maar kunnen we stilletjes aan ons leven 
terug opnemen van vóór corona. 
We starten dit werkjaar met  “ILLUD MANE”. We gaan terug naar de wortels van onze 
congregatie. 

“Heer, leer ons de mantel van Liefde slaan
rond al wie leven moet met een gekwetst bestaan.”

Dit jaar wel heel speciaal daar we hier in ons huis de troostmantel mochten maken die 
Maria draagt. Een troostmantel is volledig gemaakt met wisselstukken van horloges, als 
beeld van ons samenwerken in ons huis, onze organisatie.

Rechterkant van de mantel : Ieder wisselstuk 
bestaat op zichzelf..

*1e rij : van groot naar klein : de hiërarchie in onze 
organisatie. 
*2e rij : perfecte stukken : ieder die denkt perfect te 
zijn.
*3e rij : niet perfecte stukken : de gehavende 
bewoner, personeelslid, vrijwilliger, bezoeker…
*4e rij : veren die alles doen draaien.
*rondom de grote veren : die dienen als de “Geest” 

die iedereen bezielt, elk afzonderlijk.

Linkerkant van de mantel : Alle wisselstukken 
werken samen.

Hier werkt iedereen samen : de kleinen en de 
groten op de ladder, de perfecte en de gehavende 
mens. Ieder heeft zijn of haar eigen belangrijke 
rol. We weten niet wat in de ogen van de Schepper 
belangrijk of juist onbelangrijk is in dit leven.
De Geest, gestoeld op ons “aloude Verhaal” waait 
rondom ons heen en draagt ons.
Het vormt het perfecte, heilige getal “7”.
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Wat vinden wij terug in het beeld/ontstaan van een horloge en onszelf?

-Er was behoefte aan een uurwerk om op zee te kunnen navigeren. 
Een nauwkeurig uurwerk was dan ook nodig. 
Het uurwerk mocht niet gevoelig zijn voor de schommelingen van het schip.
Om in een huis samen te leven met bewoners en personeel is 
er een “houvast” nodig die niet gevoelig is aan tijdelijke gol-
ven, aan tijdelijke visies, aan plotse ingevingen maar gestoeld 
op een “EEUWEN-OUD-VERHAAL” die nooit vergaat. 
Zoals de Zusters O.L.V. van 7 Weeën ooit begonnen…
En dus aan ons om deze houvast ook “vast te houden”.

-Het uurwerk vertoonde eerst een uurwijzer, daarna 

een minutenwijzer. 
Nemen we de tijd om elkaar “fijner” te leren kennen? 
Kijken we verder dan onze eerste indruk?

-De kennisoverdracht tussen de verschillende onderzoekers 

naar het perfecte uurwerk verliep moeizaam. Zo liep de verfijning ook veel vertraging op.
Hopelijk loopt dit onder ons niet zo. Zijn we bereid onze ken-
nis, ons empathie, onze liefde met elkaar te delen? Er wordt 
anders zoveel tijd verloren voor onze bewoners, in de laatste 
fase van hun leven! En ook voor ons, personeel, in ons korte 
leven!

-Het grootste probleem van de horlogemakers van die tijd 
was dat alle horloges dienden gelijk te lopen.
Hoe moeilijk is het voor ons om “gelijk” te lopen in onze mis-
sie, opdracht, roeping?

-De snek werd uitgevonden om een grote weerstand te bie-
den als de veer te strak gespannen was.
Hoe kan ik een snek zijn in het vinden van de juiste manier 
om met de ander om te gaan, als zijn veer te strak gespannen 
staat?
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-De eerste mechanische klokken werkten met een slinger. Helaas moesten de horloges hier-
voor stilhangen en waren dus niet geschikt voor op zee of voor op zak.
Pas later kwam de eerste draagbare klok met een “veermechanisme”. 
Het kostte tien jaar om dit te ontwikkelen.
Ook al is er een “houvast”, We hebben steeds de tijd nodig om er “veer-baar” mee om te 
gaan.  Hebben wij HET mechanisme in ons om veer-baar om te gaan met bewoner, collega, 
ieder mens die ons huis binnenkomt?

-Pas veel later werden er edelstenen in horloges gebruikt. 
   *Niet om te versieren maar om de wrijving in het uurwerk op te heffen en de duurzaaheid                       
     te vergroten.
     Wie zijn onze edelstenen die wrijvingen tegen gaan en onze duurzaamheid in samenwer        
     ken vergroten? Proberen we zelf edelsteen te zijn?
   *Door de hardheid van de edelsteen treedt er ook minder slijtage op aan de draaiende      
     onderdelen.
     Mensen, als edelstenen, doen draaiende mensen deugd en krijgen minder stress. Ze        
     voelen zich goed en “verslijten” minder.

-Uurwerk op de kerktoren was een ideale plaats voor een openbaar uurwerk. Iedereen keek 
op dezelfde klok, uur juist of verkeerd, was niet belangrijk!
Gemeenschappelijke visie/missie is zo belangrijk als iedereen maar de kern kent.

-Uurwerk werd door de tijd heen een echt apparaat waarmee de tijd werd aangeduid ipv  
een sieraad.
Hoe worden onze “gesproken” woorden van geloof, van beloftes, van voornemens…ECHTE 
daden..en geen holle sieraden?
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