
Het nieuwe teleÍoonnummer van Eckarldal
is: 040 - 64 92 92
(faxnummer: 040 - 64 92 96

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

Vijftien verhalen over ontmoetingen met ln ieder geval verhalen over wat bewoners
bewoners geschreven door: Werner van bij mij hebben opgeroepen.
de Wouw (pastor)

Ze mogen gelezen worden in de hoop dat
Vijftien verhalen uit het leven van onze zij kunnen helpen onze bewoners, maar
bewoners. vooral onszelÍ beter te verstaan.
Vijftien verhalen van wat niet zozeer met
het oog, maar met het hart gezien is.
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Welkom zijn
Zewaren er allemaal, tijd voor hem gemaakt,
de verkoopster uit de Bijenkorf, om zijn afscheid te vieren.
de agent van de spoorwegpolitie, Vreemd, maar zoveel emotie
het winkelmeisje van de Hema had ik nooit eerder gevoeld
en de bakker uit Nuenen, bij een aÍscheid,
jongeren van het koor tenminste niet van
waarvan hij zeker zeven jaar 'buitenstaanders'.
een trouw lid geweest was. Dat maakte de vraag opnieuw
Ze hadden hem gemist, heel indringend:
de aÍgelopen maanden, waarom waren ze hier?
op zijn zwerftocht Wat beroerde hen?
in de stad Wat had hijvoor hen betekend?
en omliggende dorpen. lk kwam er niet achter
Sommigen hadden hem bezocht door anderen daarover te bevragen;
in het ziekenhuis, ik moest bij mezelÍ te rade gaan.
oÍ hadden een kaart gestuurd. lk herinnerde me,
Het hield me bezig hoe hij elke zaterdagavond
waarom ze hier waren, daar in de sacristie stond,
wat hij voor hen om de klok te luiden.
betekend had. Hij was daarin heeltrouw.
Ook hij had hen gemist: ZelÍs toen hij nog
toen hij ziek was had hij in de stad woonde
steeds opnieuw geprobeerd was hij el
de bus te halen, elke keer opnieuw,
om hen op te zoeken. door weer en wind.
Over zijn ziekte, Als ik de sacristie
zijn pijn en ongemakken binnenkwam, begroette hij me
had hij niet geklaagd, op zijn heel eigen manier.
maar wél over zijn Hij noemde me dan: 'de baas'.
noodgedwongen huisarrest. Maar het merkwaardige was,
Hij voelde zich als dat hij me het gevoel gaf,
een gekooide vogel. dat ik welkom was,
Als ik binnenkwam welkom'in mijn eigen huis'.
in de huiskamer Dat geeft mensen
schreeuwde hij me al toe: een bijzondere ervaring:
'Hè pater, 'je bent welkom'
kom eens bij me zitten, op je eigen plek.
oÍ heb je weer geen tijd.' Misschien waren ze er
Die toevoeging aan zijn uitnodiging daarom wel.
gaÍ me een schuldig gevoel. Hier op deze plek.
Nu hadden we wél allemaal
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