
'ln het leven gegeven'
ln een van onze vorige afleveringen hebben wij reeds aangekondigd dat het in de be-
doeling ligt om in de komende nummers van Eckartbode telkens een verhaal op te ne-
men uit de door Werner van de Wouw geschreven bundel verhalen. ln deze aflevering:
ROUWEN.

Vijftien verhalen over ontmoetingen met bewoners geschreven door: Werner v.d. Wouw
(pastor). Vijftien verhalen uit het leven van onze bewoners. VijÍtien 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 onszelÍ beter te verstaan. De tekeningen werden
gemaakt door Gerard Verbrugge.

o Rouwen
Hij roept vanuit de vefte
en hij blijft roepen:
'pastor, pastor.'
'Dan weer mijn voornaam.
Mensen die op het terrein lopen
kijken om.
lk voel me soms verlegen worden.
Zo ongeveer de hele instelling weet,
dat ik in de buurt ben.
Ook als ik zijn roepen beantwoord,
blijft hij bezig
en hij zwaait en blijft zwaaien.
De vriendschap van Bert werd geboren want daarna laat hij me weten,
toen ik pas op de instelling werkte. dat hij over zijn broer gedroomd heeft

nog een hele tijd daarna.
Dat gaí hem en zijn familie
een zekere trots.
Soms begroet Bert mij ook wel
op een heel andere manier
en schreeuwt: 'kop af ... kop af jou.'
Hij onderstreept die woorden
met duidelijk gebaren.
Ook dat ik de grond in moet.
Kennelijk roep ik
de herinnering aan zijn overleden broer
tot leven,

en heeft moeten huilen.
Het is acht jaar geleden nu,
maar zo houdt Bert op zijn eigen manier
de herinnering aan zijn broer levend.

Zijn broer,
die ook bij ons woonde,
was gestoruen.
Gezien zijn emotionele uitbarstingen
in het verleden,
was men bevreesd voor reakties van Beft.
lk gaf hem veel aandacht,
betrok hem overal bij.
Dat kostte me veel kruim,
nog tijden daarna.
maar het had wél succes.
Bert bleef kalm.
Hijhielp me als koster,
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