
'ln het leven gegeven'
ln een vorige aflevering hebben wij reeds aangekondigd dat het in de bedoeling ligt om
in de komende nummers van Eckartbode telkens een verhaal op te nemen uit de door
Werner van de Wouw geschreven bundel verhalen. ln deze aflevering:
VAN FEEST NAAR FEEST

Vijftien verhalen over ontmoetingen met bewoners geschreven door: Werner v.d. Wouw
(pastor). Vijftien verhalen uit het leven van onze bewoners. Vijftien verhalen van wat niet
zozeer met het oog, maar met het hart gezien is. ln ieder geval verhalen over wat bewo-
ners bij mij hebben opgeroepen. Ze mogen gelezen worden in de hoop dat zij kunnen
helpen onze bewoners, maar vooral onszelf beter te verstaan. De tekeningen werden
gemaakt door Gerard Verbrugge.

. VAN FEEST NAAR FEEST

Als hij met zijn fiets
voor de deur
van de kapel rijdt,
roept hij me toe.
Met zijn handen op mijn schouders
loopt hij strompelend achter me aan
naar zijn vaste plaats in de kapel.
Maar eerst zal hij,
net als elke week,
melding maken van de feesten,
die we voor de boeg hebben.
'Het duurt niet meer zo lang
voordat het carnaval is
en dan wordt het Pasen.'
Want Frans leeft van Íeest naar feest.
Zoals veel van zijn lotgenoten
markeren de feesten
het jaarritme van Frans' leven.
Tijdens de diensten zal Frans
me ongetwijfeld bij zich roepen,
met z'n:'Hé kom eens even hier'.
Het maak Frans niet uit
waarmee ik bezig ben,
want zijn boodschap is vanzelf-
sprekend van groot belang.

Dat onderstreept hij door op Íluisteren-
de toon in mijn oor mee te delen,
dat begeleidster Ans een baby'tje krijgt,
of dat bij Kain het baby'tje al geboren is.
Zo maak Frans me telkens weer duidelijk,
dat wat voor ons zo gewoon is geworden,

elke keer weer opnieuw een sensatie is,
waarover je je terecht veruvonderen mag.
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