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ALS WE ELKAAR ONTMOETEN… 
 

 
 

Als geestelijke verzorger in het LangeLand Ziekenhuis 
ontmoet ik heel veel mensen. Dat is een van de mooie kanten 
van mijn werk. Niet voor niets heet dit blad al jarenlang 
‘Ontmoeting’. Elkaar echt ontmoeten is heel belangrijk, maar 
wat is dat eigenlijk ‘ontmoeten’? 
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Als je elkaar voor de eerste keer ontmoet, is dat altijd een 
beetje spannend. Je moet elkaar nog leren kennen. De vraag 
is of het gaat lukken. Wil de ander naar mij luisteren? En sta ik 
open voor het verhaal van de ander? Is er een klik? Na afloop 
kan je de vraag stellen: Hebben we elkaar écht ontmoet? 
 
Voor een echte ontmoeting is het niet nodig om 
overeenkomsten te hebben. Juist de verschillen tussen 
mensen kan leiden tot een interessante ontmoeting. En een 
ontmoeting hoeft niet eenmalig te zijn. Mijn ervaring is dat het 
tijd kost om elkaar beter te leren kennen. Er zijn soms veel 
ontmoetingen nodig om vertrouwen te laten groeien. 
 
Wat is nodig voor een echte ontmoeting? Ik denk dat het heel 
belangrijk is om geen vooroordelen te hebben. Als je een 
oordeel over degene hebt die je gaat ontmoeten, dan lukt het 
niet. Het is nodig om je open te stellen voor de ander. Ik maak 
weleens mee, dat patiënten een oordeel hebben over de 
geestelijke verzorger. Dan zeggen ze: nee hoor, ik wil niet met 
u praten omdat u geestelijk verzorger bent.’ In zo’n geval kan 
ik niets voor zo’n patiënt betekenen en is er van een zinvolle 
ontmoeting geen sprake.  
 
Een echte ontmoeting ‘moet niet’, maar mag er zijn. Dat zit in 
het woord ónt-moeting’ ingebakken. Als een ontmoeting mag 
gebeuren is dat een geschenk die mensen elkaar geven. 
Zo beleef ik dat in het contact met een patiënt in het 
ziekenhuis. Het moet niet. Een patiënt kan om verschillende 
redenen aangeven geen behoefte te hebben aan een 
ontmoeting met een geestelijk verzorger. Maar het kan wel, 
het mag wel. Zo’n ontmoeting geeft ruimte om elkaar echt te 
leren kennen. En dan kan er veel gebeuren. 
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Onlangs verscheen er een boek over ‘De ontmoeting’. Het is 
geschreven door de Franse filosoof Charles Pépin. Hij schrijft 
dat een ontmoeting tussen mensen niet bijkomstig is, maar het 
hart van het bestaan. Het gaat in het leven om de ontmoeting 
en niet alleen van mens tot mens. We kunnen ook 
ontmoetingen hebben met een dier, een boek, een 
muziekstuk, een schilderij of met de natuur. 
 
Pépin stelt dat als je een ander tegenkomt je daarna niet meer 
hetzelfde bent. Een echte ontmoeting brengt verandering met 
zich mee. Je gaat anders tegen je leven aankijken en je gaat 
anders oordelen over andere mensen. Een ontmoeting is een 
begin van een nieuw leven. Het is dan wel belangrijk dat je 
openstaat voor het onbekende. Je gaat met iemand in gesprek 
die je (nog) niet kent. Dat vraagt openheid en ontvankelijkheid 
van je. 
 
Pépin schrijft er niet over maar zelf denk ik dat het met de 
ontmoeting met God hetzelfde is. Het is spannend om het 
onbekende tegen te komen. En God is een onzichtbare 
aanwezigheid. Het lijkt heel moeilijk om God te ontmoeten, 
maar dat is het toch niet. God laat zich niet alleen ontmoeten 
in de ontmoetingen met andere mensen, maar ook in kunst, 
muziek en natuur. God laat zich ontmoeten in de woorden van 
de bijbel en van andere religieuze geschriften. 
 
Zoals na elke ontmoeting ben je ook na een Godsontmoeting  
nooit meer dezelfde. Je gaat anders tegen je leven aankijken. 
Je gaat anders tegen ontmoetingen aankijken. En je weet: het 
moet niet, het mag! En als dat gebeurt dan ben je dankbaar. 
Dankbaar voor elke ontmoeting. 
 
Frank Kazenbroot 

 



4 
 

De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 

 
- Hebben tijd om naar u te luisteren 

 
- Denken mee over levensvragen 

 
- Bieden troost op moeilijke momenten 

 
- Zijn er voor iedereen.  

 
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


