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Ontmoeting

Fijn dat je er bent …
is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord of vraag op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou,
niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat binnendringen,
kun je van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.
Uit: “ Waar vogels vreugde zingen“

Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in “Het Achterhuis”, Borculoseweg 43 Neede
Heeft u een inspirerende of bemoedigende tekst die u met ons en onze gasten wilt delen?
Laat het ons weten: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl
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