
OTTuOEÏINGEN MET ANDEREN VAN GEEST

Werner oan iler Wouut, pastor bij ile iratelling
Eclsrtdal, beschreef enlcele ontmoetingm met geeste-

lijk gehandicapten. Wat zij toanegen aafl oitze

samenlaning ontdek je in de ontmoeting.
Verhalen om stil oan te unrden.

Willem

Een grote kolos
strompelt me langzaam tegemoet.
Hii kwijlt zoals altiid.
Ik roep ziin naam.
Alweer te vroeg.
Ik zou ondertussen beter moeten weten:
datik op Willem moet wachten
totdat hii me ziet en reageert.
Willem ziet me
en roept en schrceuwt:
'Kapot maken jnu.
Kapot maken!'
'n Toevallige voorbiiganger
meters verder rhrikt.
Het rhreeuwen wordt tieren:
'Godverdomme,
stikdemoord
kapot maken pu!'
Ik kiË Willem in de ogen,
die de ffouw van een hond uitstralen,
een grote hond weliswaar.
'Wanneer kom je koffie drinken, Willem?'
Even is het stil:
'Morgen, is dè goed?'

Ja datis goed Willem.'
'Kan jou nie missen, jou.
Kan jou niet missen iou.'
Nee Willem, ik kan iou ook niet missen,
wat zou ik zonder iou moeten beginnen.
'Zaterdaghelpen
in de kerk



is dè goed?'
'Fijn Willem dat ie me wilt helpen.'
,IVíag dè van iru?'
'Z,eker Willem, dat vind ik fiin
als jij me helpt.'
'Dè's goed dan pater Louw.'
Hiizwabbertme na
op zijn typirhe manier.
Z,aterdag staat hii anderhalf uur
vóór het begin van de dienst
bijde kapeldeur
of het nu regent sneeuwt of vriest.
Als het goed weer is
strektde grote kolc zich languit
op het *mn voor de kerk uit
Hii staat op als hiime ziet,
spkt naar me toe,
paktde tas uit m'n handen.
?aterLouw, helpen pu,
ge bent'n goei menneke.
IGn pu nie missen pu.'
Subtiel doet hiide kraag van
m'n |as goed met z'n grote klauwen.
'n Druppel speeksel valt daarbij
op m'n nxluw.
Daar zal ik nooit aan wennen.
De sEÍte rew spaart de hele week
ziin krachten voor dit ritueel.
Voo hetoverige kriigen z€ geen werk uit zijn
grote handen.
Alleen viif voor viif
pakt hii elke dag trouw de bezem vast
en sEekt de ardere lrand vooruit
om de sigaar in ontvangst te nemen
als een tastbaar loon
voor alle Ípeste werkers.
Ookop werlcdagen
laat WilleÍn zich van ziin goeie kant zien.
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