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Over de schrijver/ster: Bram (1969) is docent aan de (Pabo) Christelijke
Hogeschool te Ede en schrijver van kinderboeken en getrouwd met Yvonne. Zij
wonen te Ede met 3 kinderen.

Soort boek: ervaringsverhaal in dagboekvorm van beide ouders gedurende de
periode dat hun derde kind, zoontje Roan, geboren wordt met een aangeboren
hartafwijking en na 11 dagen sterft en tot na de geboorte van Deborah hun vierde
kind. Met psalmen waaruit zij steun haalden en die in hen opkwamen bij
gebeurtenissen.

Korte samenvatting: Bram en Yvonne hebben twee gezonde kinderen als hun
derde kind Roan wordt geboren met een hartafwijking. Ze beschrijven wat ze ervaren
als hun zoontje geopereerd moet worden, mee naar huis mag na een geslaagde
operatie en dan toch nog sterft. Ook hun vierde kindje, Deborah, blijkt bij geboorte
een hartafwijking te hebben. Zij blijft na een aantal ingrijpende operaties wel in leven.
Maar tobben over haar gezondheid doen beide ouders wel. Pijn en verlies en
machteloosheid beschrijven zij vanuit hun eigen perspectief, bij de diverse
indringende gebeurtenissen,waarbij zij beiden psalmen aanhalen. En ook mooie
momenten. Achter in het boek is een interview opgenomen van Petra Butler (EO
journaliste) met Bram en Yvonne.

Wat viel op: Hoeveel troost Bram en Yvonne putten uit hun geloof.

Citaten: Pag. 38: Bram… ‘Met waterige ogen bekijk ik jouw verwarmde lijfje. Och,
jochie, wat ben je toch mooi. Onvoorstelbaar hoe je van binnen zo kapot kan zijn. Dat
kleine, maar fatale hart van jou. Een tijdbom omhuld door schoonheid.’..
Pag. 107: …Bij deze echo is een kindercardioloog aanwezig. Ze wijst naar het scherm.
‘Jullie kindje heeft net zo’n neusje als mama.’ Wat een verademing. Ze praat over ons
kindje…
Recensie: http://verkoop.johannes-
multimedia.nl/product_info.php/products_id/2149
Bemoedigend voor mensen die zelf getroffen zijn door het verlies van een kind of in
hun omgeving daarmee te maken hebben gehad.
“De wandeling” KRO
http://dewandeling.kro.nl/logboeken/080105bramenyvonne.aspx
De videobeelden die vader Bram van zijn gezinnetje heeft gemaakt voor de geboorte
van Roan zijn de zorgeloze beelden van elk gemiddeld gezin. Het vertrouwen in de
toekomst is groot. Maar met de dood van Roan na elf dagen leven wordt er
gerammeld aan de fundamenten van het gezin van Bram en Yvonne. In één klap
sluipt angst het gezin binnen en wordt hun vertrouwen heftig op de proef gesteld. Als
hun nieuwe kindje Deborah ook weer een hartafwijking blijkt te hebben, wordt er nóg
een schepje bovenop gedaan. Hoe kun je als gezin leven met voortdurende
angst? Dat is de kern van deze wandeling. Bram en Yvonne laten zien hoe ze daar een
manier voor gevonden hebben.


