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De hemelpoort
Jarenlang was Werner van de
Wouw werkzaam als geestelijk
verzorger binnen een instelling
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. ln deze instelling
woonde een grote groep oudere
cliënten die aan het geloof dat
zij vroeger hadden meegekre-
gen, steun en troost, maar soms
ook angst beleefden. Voor de
blind geworden Egbert was dit
laatste het geval,

De hemelpoort

Hii zat daar altijd in zijn stoel
en friemelde aan zijn zakdoek.
Hij herkende de mensen alleen
aan hun stem. De wereld was
voor hem al jaren donker, maar
ook zijn toekomst zaghij donker
in. Het geloof, dat hij van vroe-
ger uit had meegekregeq maak-
te hem angstig voor wat hem te
wachten stond.

Hij dacht vaak aan het vage-
vuur, de hemel leek voor hem zo
ver weg. En bovendien, hoe zou
hij de weg daar naar toe kunnen
vinden? Met zijn zieke ogen, die

het Grote Licht niet zouden
zien?

Gelukkig ervoer hij de trouw
van de mensen om hem heen,
die hem al jarenlang verzorgden.
Konden zij hem maar vergezel-
len op het laatste stukje van zijn
weg. Dat zou voor hem een hele
geruststelling zijn. Eén van hen,
Nicole, had hem op zijn verzoek
belooftl: ,,lk zal jou begeleiden

naar de hemelpoort."
Toen op een avond Egbert plot-

seling stier{, was zij helaas niet
bij hem om Egbert te kunnen be-
geleiden naar de hemelpoort.
Maar belofte maakt schuld. Die
belofte werd alsnog ingelost
toen wij hem uitgeleide deden.
Een erehaag met bloemen op het
kerkhofvormde een heuse he-
melpoort. Zijn begeleidster Nico-
le heeft hem tot daartoe begeleid
en zij nam afscheid met de woor-
den:,,Tof hier, Egb ert, kunnen wij
met iou gaan. Nu is er lemand an-
ders die op jou wacht en die jou
thuis uerwacht."
Werner van de Wouw,
Eindhoven


