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WWWat eenWat een  zomer…zomer…

Daar is dan het einde van de zomer. We kunnen 
het hier dit jaar nauwelijks een zomer noemen. 
Wat een contrast met 2020! Nochtans zeggen de 
weermannen en –vrouwen dat de zomer normaal 
was, echt Belgisch dus. Vorig jaar hadden we, 
voor mijn gevoel althans, veel meer dagen met 
zon. Neen, ik heb daar geen statistieken van 
bijgehouden, maar ik zie op mijn sportapp dat 
ik vorig jaar veel actiever was. Enerzijds kwam 
dat door de lockdown, anderzijds toch door het 
goede weer dat al in de lente begon!

Ja, dat goede weer van vorig jaar wijten we aan 
de opwarming van het klimaat. (Wereldwijd 
was de maand juli dit jaar trouwens de warmste 
ooit.) Verbazend dat de waterellende van 
vorige maanden eveneens te wijten is aan deze 
verandering. Wat is de natuur toch sterk. Wat 
een geweldige kracht heeft het water, dat huizen 
en auto’s zomaar verdwijnen en meegesleurd 
worden als was alles van papier en karton.

Mijn gedachten gaan uit naar die vele mensen 
die moesten vluchten, zelfs tot op hun 
dak. Ik moet denken aan al die mensen 
die nu al hun have en goed kwijt zijn. 
Ze moeten wachten op hulp, geen 
gas hebben en geen elektriciteit, ja 
zelfs dierbaren hebben verloren. Niet 
alleen bij ons, maar over de hele 
wereld was er veel ellende en miserie. 

Ja, ook de atleten die teleurgesteld waren met 
hun vierde plaats op de Olympische Spelen; ja, 
ook de Rode Duivels die al in de kwartfinale 
eruit werden gewipt; Dat is natuurlijk ook erg. 
Maar dit staat toch in schril contrast met al de 
mensen die op de vlucht waren voor de enorme 
bosbranden. De wereld is in nood door water 
en vuur. Neen, deze zomer was zeker geen 
rozengeur en maneschijn.

Het merendeel van de mensen is gespaard 
gebleven van al deze ellende, God zij dank.

Hopelijk gaat het in je persoonlijk leven en met 
je relaties wel goed. In deze Wegwijzer zijn 
hierover ook weer enkele getuigenissen. David 
vertelt hoe hij Jezus heeft leren kennen en 
Nathalie verhaalt hoe ze de liefde vond en een 
ernstige ziekte overwon. Er zijn twee mama’s die 
vertellen over het wel en wee van hun kinderen. 
Je leest ook dat er nogal wat mensen twijfelen 
aan de echtheid van de maanlanding en in onze 

rubriek ‘kunst’ bespreken we twee prachtige 
schilderijen. Jammer genoeg lees je ook 

het verhaal van Jolien, de koningin 
van de Koppenberg, die, ondanks 
haar vechtlust, toch de strijd tegen 
kanker verloor.

Weer veel om te lezen en om over na 
te denken.


