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In memoriam Renaat Wouters (1929 – 2003)

Beste vrienden,

met spijt in het hart moeten wij U, in deze vredige Kersttijd, de droeve boodschap brengen dat
Renaat Wouters overleden is.
Renaat was vanaf 1966 secretaris en vanaf 1975 voorzitter van onze plaatselijke Davidsfonds
afdeling.
Door zijn inzet en werkkracht, zijn inspiratie en idealisme, is het Davidsfonds uit een diep dal
geklommen en heeft het enkele decennia van bloei mogen beleven. Dankzij het initiatief van
Renaat en/of onder zijn voorzittersschap hebben een groot aantal grotere en kleinere realisaties
in Herentals kunnen plaatsvinden die voor veel mensen een culturele of intellectuele verrijking
vormden. Velen onder U hebben hier ook aan kunnen deelnemen. Denken we maar aan
topevenementen als de uitvoeringen door het Lemmens Instituut van de grote vocale werken
van Bach, aan de leesclubs, aan het “Kerstmis aan de kribbe” waarvoor hij ook zelf poëtische
teksten schreef, aan de organisatie van het Groot Nederlands Dictee en de Junior Journalist
wedstrijden, aan voordrachten en tentoonstellingen, aan de optredens van woordkunstenaars en
dichters,… Als overtuigd Vlaming droeg hij aldus wezenlijk bij tot de uitstraling van onze taal
en cultuur.
Renaat was een stipte en nauwgezette organisator maar had ook een grote interesse en een fijn
gevoel voor kunst en cultuur. Ongetwijfeld heeft hij zelf ook genoten van de schoonheid in
woord en klank die door de activiteiten van het Davidsfonds in Herentals werd gebracht.
Hoewel reeds getekend door de fatale ziekte die hem op zo korte tijd uit ons midden haalde, is
Renaat nog present geweest op de viering van 100 jaar Davidsfonds eind augustus en hebben
wij hem bij die gelegenheid kunnen huldigen. Postuum willen we hem bij deze nogmaals
bedanken voor de erg verdienstelijke taak die hij vervuld heeft.
Vanwege het Bestuur zullen wij in naam van onze vereniging onze christelijke deelneming
overmaken aan de familie. Meer bepaald aan zijn diepbeproefde echtgenote Griet Cambré, die
hem met raad en daad en artistieke hulp heeft bijgestaan in zijn Davidsfonds opdracht.

Het Bestuur

