
'ln het leven gegeven'- deel ll
Het vierde verhaal uit een nieuwe, niet eerder gepubliceerde reeks. geschreven door
Werner van de Wouw (pastor) en getekend door Gerard Verbrugge (groepsoudste).

o De kruiwagen

Ruim een week was hij weggeweest.

Het was stil geworden op de woning.

De kreten, die Sjaak slaakte
waren verstomd- 

.-i:::.::,,i:\\

En zijn typische uitdrukkingen, ' '!.4

zoals'koeienstront', . 
.t ._

ln de tuin achter de woning,-. ,{i"Ë; f

sto n d z ii n k ru iyage11. at eeel{P/è'fi_|il,,-1lhfl s. 
a,: : :

Nu Sjaak wasiepggekeerd, ry
was ook hij ongewooa etil.
Hij lag daar mager en bleekies'
onder zijn kleurigé ae*Oeawerlek op de brancad.

en een kaars werd aangestokenr"" :"-' 
,

Voorzichtig en wat nieuws§ieirig " 

. .:

kwamen enkele,V*an ziin buisgenoten -,,'' - ,

om daarna weeÍ weg te gaan.

Even tatéikwAm.ën zè '

eé n v oài"Aén.wàe r te ru g.

Voorzichtig raakten ze zijn koude gelaat aan
of gaven hem teder een knuffel.

Herman wijst naar boven
en zegt zo op zijn manier:
'Sjaak is in de hemel.'
Van een afstand kijken

een paar huisgenoten toe.

Stil en schijnbaar onbewogen.

Als ik bij een van hen ga zitten
kruipt hij dicht tegen me aan

en huilt geluidloos dikke tranen.

ln een eindeloze stroom
bedekken ze zijn en mijn gezicht.

Nadat we samen gebeden hebben,

Oaan rc.9Í,p_.gn Bertus met mii naar buiten
om het viq.rk. tn Sjaak af te maken.

Bertus 1g@Ot het zand van de berg
g ed reu en:m aar stij lvol
in de kiiwagen van Sjaak.

"Klaas'pobeeft 
vanuit zijn rolstogl -,

mfleén lepet ook wat zand te scheppen.
Hd ryeste gàat er naast,

1àt8it@t:tld om ziin biidragé:'.

aan- di'f I aatste ee rb etoo n.

Ats we enkelé dagen tater

Sjaak ten grave dragen, .

'gaatziin 
xruiwa,àa.kèii nem mee,

zoals in al zijn levensjaren.

En als hij in zijn graf te ruste ligt
wordt Sjaak bedek
met zijn eigen aarde,

waarin hij al die jaren

onvermoeibaar geploeterd heeft .
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