OVERWEGTNG

Een van de vormen van pastoraat,
die hier eigenTijk nooit beschreven wordt,
maar niettenin vaak en door vefen wordt beoefend
is wat je zou kunnen noemen ,het pastoraat van de aanraking,
Handen geven, aaien geven, knuffeTen, even aanraken
of aanqeraakt worden, zoenen geven en ontvanqenl
het behoort tot vel-er en dus ook tot nljn dagelfikse hagageïk noet bekennen, het was wennen in het begin,
hoeweL ik neende af
vefe drempeTs in mezelf overwonnen
te hebben.
want aanraken bTijft toch nog één van die laatst overgebJ.even
taboes, a77e veranderlngen en zogenaamde revofuties ten spijt

Daar liggen ook niet je sterkst ontwikkeLde kartten:
opvoeding en opTeiding zijn op kennen en kunnen gericht,
verstandelljk en verbaal bovenaL.
Contact met verstandelljk gehandicapten
maakt ons duideTijk
juist waar 6nze handicaps Tiggen
op het punt van het Lichanelijk contact,
ook in zijn meest subtiele vormen
afs de aanraking.
De aanraking is voor onze verstandeTijk oehandicapte medemens

iets heef essentzeeisr.
ik durf bljna zegge, Lets existentiee_Z^s.
Hij drukt er in uit
door de ander gezien, gekend te wilTen worrlen,
maar ook ontfeent hfi er een gevoeL van veiligheid
en warmte aan, van geborgenheid ook.
'Hè , zie je rne staan?,
'ik ben er ook nog!,
'ik wil bij jou horen,

Aanrakingen zijn heifzaam
als zij iets van onze diepste gevoelens, verlangens,
angsten, behoeften aan veiligheid en zekerheid uitdrukken.
Ik denk aan dat verhaaL van Bartimeus.
die door niemand in zljn omgeving qezien werd.,
en daarom ,bl-ind, genoemd werd.
'Hé, zie je ne staan?, , riep hij naar Jezus,
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'ïk ben er ook nog; ik wi7 bij jou horen, .
Het eerste wat Jezus doet
a1s h4 naar de man gaat
is hem aanraken, heeT teder nog wel..
En de aanraking werkt heil_zaam.
De man kan weer zien,
omdat er iemand is
die naar hem omziet.
Het zijn niet dure woorden die dit
bewerkstel T igen ,
maar een hel-e eenvoudige. tedere aan.rakinq-

l,lerner van de
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