
 

 

Hijgend hert of vliegend hert? 
 
In mijn vakantie heb ik nieuwe routes verkend. Zomaar in het wilde weg fietsen geen adressen 
voor briefjes. Richting Rimburg en dan een beetje dwalen. In de route zijn heuvels, die horen hier 
en die zijn me lief. Maar je moet er wel van hijgen. Af en toe zing ik dan zachtjes als ik genoeg 
adem heb. Psalm 42. 
 
t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 

 
Dat is een hele klus als je tegen de ‘berg’ op fietst. 
Op een morgen zag ik dit bord, ik denk dat het een familielid 
is van het hijgende hert.  
Het leek me wel aantrekkelijk, dat ik een soort vliegend hert 
zou zijn, en ik filosofeerde over mijn fiets die op 
mensenkracht rijdt. Niet met een motortje dat wil ik niet. Hij 
was goed die fiets maar kon beter. Op een van de vrije dagen 
heb ik een ‘pastoraal’ gesprek gehad met onze fietsenmaker 
in Maastricht. Een van de weinige Protestantse fietsenmakers 
in Maastricht die we al heel lang kennen. Ik liet hem delen in 
mijn gedachten over hijgen en vliegen en herten.  En hij 
begreep het. Er kwam een andere fiets die vrijwel niets weegt 
en de oude kon ik inruilen. Nu ben ik een vliegend hert,  wel 
voorzichtig in een leefgebied wat een beetje secuur met 
vliegende herten omgaat, want ik denk dat dat de bedoeling 
is van dat bord.  
Langzaam, maar zeker start het bezoekwerk weer, we 
proberen wel de regels die we nu onderhand wel kennen niet 
uit het oog te verliezen.  Dus als u behoefte heeft aan een 
echt bezoekje en afstand kunt houden. Liefst buiten of anders 

in een luchtige omgeving en we gaan een beetje secuur met elkaar om, dan kunnen we elkaar 
weer in uw leefgebied ontmoeten. 
Als u wilt mag u bellen voor een afspraak en dan kijken we wat er kan.  Dan komt het 
hijgende/vliegende hert naar u toe. 
 
ds. Agnes Hana tel 06/39331180  


