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Ode aan een vriend ,.n
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'Van de kerk'
Dit verhaal gaat over de ode die
een verstandelijk gehandicapte
jongeman bracht aan ziin overle-
den vriend ('van de kerlC), als

troost voor de moeder van zijn
vriend. Werner van der Wouw
schreef dit verhaal op in de tijd
dat hij geestelijk vezorger was

voor een instelling voor mensen
met een verstandeliike beperking
in Eindhoven.

Peter heeft een afscheidsbriefge-
schreven voor zijn vriend, die plot-
seling overleden is. ,,Mag ik hem
voorlezen tijdens de afscheids-
dienst?", heeft hij mij gevraagd.

,,Natuurlijk", laat ik hem weten.
,,Maar als ik erg zenuwachtig
word?"
,,Dan sta ik naast jou en help je als
het nodig is".
Dat stelt hem gerust en geeft hem
moed om de moeilijke taak, die
hij zichzelfgesteld heeft, te vol-
brengen.
Tijdens de viering wil hij na het
lezen van zijn afscheidsbriefook
nog een lied zingen.
Zijn gebaar van troost voor de
moeder van zijn overleden vriend.

Ik was onder de indruk door zo-
veel oprechte compassie.
De dagen daarna is hij helemaal
van slag. Hij rvil met mij een ge-
sprek over alles wat hem overko-
men is en hem erg bezighoudt:
dood, hemel, kerk, Gocl en Jezus.
Tot dit moment waren deze the-
ma's voor hem geheel onbekend
in zijn nog jonge leven.
Hij zegt: ,,lk ken Jezus niet, maar
ik hoop wél, dat hij het fijn vindt
wat ik voor mijn gestorven vriend
heb opgeschreven en voorgele-
zen."
lk antwoord: ,,Ik ken Iezus ook
niet zo goed, dat ik precies weet
wat hij fijn zou vinden. Maar ik
weet wel, dat hij zijn vrienden
troostte als er iemand uit hun mid-
den gestorven was."
Hij denkt na en vraagt dan: ,,En fe-
zus hoort bij de kerk?"
Ik aarzel en antrvoord tenslotte:
,,Nou, de kerk moet goed naar |e-
zus luisteren en dan hoort de kerk
bii Jezus."
Hij denkt opnieuw en zegt dan:
,,Dan ben ik dus al van de kerlg s
zonder dat ik dat wíst."
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