
'ln het leven ontvangen'
Een nieuw verhaal van pastor Werner van de Wouw in de lijn van de eerder gepubliceer-
de verhalenbundels 'ln het leven gegeven'en 'ln het leven ontvangen'.

. Consumptiebon
Al maandenlang leven velen toe naar het grote feest:
60 jaar Eckartdal en haar directeur met het VUT.
'n Verjaardag- en afscheidsfeest tegelijk.
Een grote tent wordt geplaatst.
Zenuwachtig voor alles wat te gebeuren staat.
volgen de bewoners de opbouw nauwgezet.
Ze hebben geoefend voor hun optredens. versiering gemaakt en uitnodigingen verstuurd.
Veertien dagen lang staat het gewone leven een beetje stil en wordt het vertrouwde ritme
aangenaam verbroken.
En eigenlijk is iedereen een beetje uit zijn gewone doen.
Zoals met alle feesten zijn ook nu de betaalmiddelen aangepast.
Geen harde pecunia, maar Eckartdals eigen consumptiebonnen.
Voor hapjes, drankjes en andere activiteiten.
Naast alle recepties. optredens en activiteiten wordt
vanzelfsprekend op een zonnige Pinkstermorgen het jubileum en afscheid ook liturgisch
gevierd.
De tent is versierd met vogels.
waarmee de bewoners van redere woning hun eigen droom verbeelden.
De directeur wordt feestelijk opgehaald met huifkar en drumband.
Op de eerste rij zit trots Jan.
Terecht. als entge heeft hij tn de afgelopen 60 jaar allen overleefd.
De enige echte levende jubllais onder ons.
De directeur vertelt zijn droom.
die hij heeft geprobeerd waar te maken.
Bewoners dansen en zingen op hun manter over hun droom.
Tenslotte wordt het heilige brood gedeeld,
teken van een droom over een nieuwe wereld.
waailn alles anders zal worden.
Daar immers wordt gezorgd en gedeeld om niet.
Hoewel ...?
Als ik langs de aanwezigen loop om de communie uit te reiken,
haalt Cees - als ik bij hem ben aangekomen -

iets uit zijn zak.
Terwijl ik het H. Brood in zijn hand leg,
reikt hij mij met zijn andere hand rets aan.
lk kijk en merk glimlachend op.
dat het een consumptiebon is.
En zo geeft iedereen zijn eigen rnvulling
hoe die droom drchterbij te brengen.
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