
-7-

OVER-
lïeging

'n Nieuwe vaste rubrrek, waarin we'n ogenblik willen stilstaan bll wat
ons raakt in onze cnr-noeti-ngen met bewoners 

"nQorg.

{":_ :Syg"_ 
=S"_ Iyste r ie

Een af sche:-d.
I'la 'n zrekbed, kort of ianq of zc
onverwachtJ

/ !0v , nr.1

Het is alsof we herlige grond naderen.
heel- Hei-lige grond betr:eed le nret. Je nadert

haar cp afstand, met open handen.
Je trekt eerbiedig le sandalen uit,
zoals Mozes oeed bij de brandende braambos.
Dat rs een opstellrng, die je kwetsbaar
maakt, je tot verwonderl-ng aanzet.
In onze bewoners openbaart zi_ch het
nysterie van het l-even, heei zuir,,er en
puul:.
Het is onze taak en plicht om te proberen
dlt leven zoveel mogelilk te verstaan
- wat j-ets anders is dan te begrijpen -,
zoais het zrch manifesteert in betekenis-
voiie gedragingen. Maar rs het ook niet
onze taak en plicht om met respekt en
eerbj-ed het geheim te behoeden dat drt
l-even óór is z

- Ook rn dit opzj-cht zi-jn wil inrmers onze
broeders hoeier -. Een houdingi van ont-
vankeli- jkherd en verwonderrng, dj-e daarmee
oniosmakelijk samenhangt, kan onszel_f
dleper doen worteien in ons el-gen bestaan.

Samen rond de iafel met emoties, cemenpe
gevoelens soms, herinnerirrg.r,,ooru{. J

--Iulst herinneringen koinen dan boven,
stuk3e bi; beet;e. Wie 1-,- j was en wat
h:-I voor ons betekencie.
'w-e spreken aan elkaar uit wat ons ge-
raakt heeft in deze mens. Het kanlu
zonder schroom.
En niet zelden doen we Serkwaard-rge
ontdekkingeri als we op het spoor komen
van de rode draad in L:.et leven v;rn
déze mens,
^ --v.OntdeKlngen dte te maken hebben met_

de ri-jkdom, die schurl ging ook rn
deze, misschien teruggetrokken, misschien
soms chaotische, mi-sschien kontaktarme
mens.

Ontdekkrngen ook, die te maken hebben
met mijn 1even. Nu pas wordt duideirjk
wat hrl voor mil betekende, k/at hrl bi;
mrj heeft 

"€t"t, wakker re roepen.
Di-ngen soms, di.e rk ai lang nj-et_ meer
meende te bezrdten, dre 1k verstcpt of Werner v.d.Wouw,
verlcren had op mr;n j-evenstocht.

Verbanden worden durdel i jk, voorvalJ_en ,

gedraginoen kr:-;gen een plaats.
fier iijkt wel of de dood pas ppenbaart
wat ditlhet leven i-s en betekend heeft
voor mii "t'

Ey'n dan doen we vaak nóg een ontCekkrng,
waar we nret altrjd vrede mee hebben.
We ervaren, dat veel in een mensenl-even
niet begrepen kón worden, niet on1-hul-d
kan worden, verborgen moet blijven.
Dat is moeili-jk te accepteren.
Wrj hebben immers geleerd om te begrrlpen.
Drt wj-1 zegqen gri3pen, er grj-p op krr;gen,
het, kunnen pakken.
Ivleer dan oolt ervaren we aan onze bewoners,
dat het leven zich - geJ-ukkig - urteinde-
1i3k niet laat (be)grilpen, maar bovenal
een mysterie is en bJ-ijft. Dat vraagt om

een andere houding.
Soms voelen we het aan met de puntjes
van onze vingers. Die houdi_ng heet ont-
vankeli jk.

pastor.
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0verweging

Ons verhaaf in. deze dagen:
een herder op zoek.
Op weg. Een ster achterna.
Een licht op zijn Tevensweg.
Waar zaL de sÉer hem brengen?
Mensen trekken met hem mee.
Sommigen blijven Liever thuis ,
wil-Len Liever niet het ongewisse tegemaet.
Anderen zijn niet tevreden
met huis en haard.
I,Íet spanning én verlangen
gaan ze de toekomst tegemoet.

De ster blijft staan.'
EindeTijk !
EindeTijk een plek
waar het goed toeveil r.s.
En dan, plotseTing
de ster gaat verder.
Sonmigen zljn verrast,
anderen te Jeurgeste l-d.
Je weet nu víat je hebt,
wat je krlgt
noet je maar afwachten.
Kiezen voor zekerheid,
kiezen voor veifigheid.
Bij anderen blijtt het verlangen.
Verlangen doe je niet
met je handen in je broekzak.
hlie verJangt
konX juist in beweging.
Verdertrekken, opnieuw op zoek.

En weer blttt de ster stiTstaan.
Tot verrassing van de één,
tot teleursteTTing van de ander.
ïs dit het nou?
Zfin we daarvoor dat eind geTopen?

't rs mooi geweest,hoor je anderen zeggen.
We hebben genoeg gedoold.
Hebben wfi dan geen recht
op een stukje zeketheid?

Verlangen doe je niet op je eentje.
Je mag daarom best tegen anderen
een beetje aanTeunen,
aLs je het zeTf niet heJemaaf meer
ziet zitten.
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Er zSn er dan ook
die de andeten reezeuTen
als de ster ireer vetdertrekt.
Zlj gaan de-uitdaging aan,
dat het Teven toch néér moet bieden.
Er zijn er, die beginnen te morren:
maar ooit moet je tach tevreden zSn,
't is nu eennaaL zo.
Je kunt xoch niet eeuwig blfiven zoeken.
Wees toch een rea-I,ist J

Toen de ster I{teer strl bl.eef staan,
liepen ze b$na de plek voorbij
waaÍnaar h$ *rees.
't zaL nrel een vergissing zlin.
'n sxa7..??!
We zoeken vaak in de spectaktuTaire dingen
de vervuTling van ons verlangen,
maar is het niet rreel vaket zo,
dat we juist ans verlangen vervuld zien
in die gewone alTedaagse dingen.

Is het verhaaf
dat anze bestoners
s;:elea ia ileze Advent-en Kerstti§d
njet een beetje
het verhaaT van ons a77e&aa7?

werner vart de wouw


