
 

 

Vakantie 
 
Opeens zijn de grenzen in Europa open. Dat 
waren ze altijd maar de laatste maanden was 
Europa toch minder open dan we dachten. Naar 
België ging niet meer en af en toe hoorde ik 
droevige verhalen van gemeenteleden, die 
familie in België hebben en die niet meer 
konden ontmoeten ook niet uit de verte. Dat is 
nu opeens over. Duitsland bleef open. Het zijn 
onze buren en in deze tijd ontdekte je dat ieder 
land zo de eigen regels had en heeft. Je kunt 
dus nu weer op vakantie. Er uit naar de zon? 
Maar de zon is hier veel aanwezig. ‘Er uit’ zou 
ook kunnen betekenen heel iets anders, 
helemaal ontspannen, de boel de boel laten. 
Wie wil het niet? Wie wil niet we even vakantie 
krijgen van deze ingewikkelde tijd? Gewoon 
iedereen omhelzen, niet steeds je handen 
wassen, gewoon even gewoon. 
Dat kan niet ook niet op vakantie dat is duidelijk. 
Door al dat nieuws over vakantie ging ik denken: 
'Lang geleden dat ik vakantie had. Vanaf november ben ik aan het werk in de gemeente en dat is 
wel deeltijd maar de levensgebeurtenissen zijn meestal niet part time.’ 
Dus even de boel de boel laten, dat leek ons wel wat. 
Maar nu: wat ga je doen, of niet doen? Ik moet eerlijk zeggen de mogelijkheden zijn niet 
overvloedig. We waren nooit van het vliegen maar nu helemaal niet. We moeten er niet aan 
denken. Dus dat gaan we niet doen. Grote reizen vind ik ook niet zo aantrekkelijk. Ja we houden 
van lange treinreizen, vooral nachttreinen dat we samen zo’n deftig slaapkamertje hebben. Ooit zo 
een reis naar Lissabon gemaakt, nou dat duurde twee dagen. Het was wel bijzonder. Ook nog een 
paar keer naar Zwitserland geweest, maar dat was lastig ’s morgens heel vroeg overstappen. Tja u 
weet het ook. De trein is nu ook niet alles.  
Overigens we hebben nu maar een week vakantie van zondag 21 juni tot volgende week zaterdag 
27 juni. Dus creatief denken wat we gaan doen. 
We hebben gelukkig goede ideetjes:  het wordt thuisblijven maar dingen doen die we nog nooit 
hebben gedaan hier. 
We hebben gereserveerd - want dat moet nu voor alle attracties- in de Botanische tuin Kerkrade.  
We bezinnen ons nog op het blote voeten park in Brunssum. En vlak over de grens bij Rimburg is 
een natuurgebied daar willen we ook een dagje stukslaan, verder zien we wel. Thuis een mooie 
film kijken en ik ga misschien ook nog een cursus volgen via het internet.  
Het gekke is dat we ons enorm verheugen en het net zo spannend vinden als onze vroegere 
vakanties. Vakantie begint in je hart in je geest. Anders dan anders, dat is mooi. 
Een vrij gevoel in je hoofd. Boven de deur van de Sint Adelbert Abdij in Egmond binnen, waar ik 
ooit vrijwillig portier was toen we nog in Noord Holland woonden staat een bord. Deo Vacare staat 
er op. De inwoners van Egmond zeiden: die broeders daar hebben altijd vakantie.. tja het is maar 
hoe je het bekijkt. er wordt door de monniken hard gewerkt in de Abdij maar ze zijn vrij voor God, 
ze vieren God, dat is mooi. 
Ik hoop dat onze vakantie ook een beetje Deo Vacare wordt.  
Vanaf 28 juni ben ik weer helemaal fris en fruitig beschikbaar voor u, met wellicht mooie vakantie 
foto’s. Ds. Stegink is voor alles bereikbaar en die gaat daarna ook: op ( welverdiende) vakantie  
 
Ds. Agnes Hana 


