Editoriaal

Een “lege” zomer
Kan een zomer leeg zijn? Een potje, een emmer
of een glas kan leeg zijn - desnoods half leeg maar een zomer...? Een volle zomer, daar kan ik
me wel iets bij voorstellen. Staan deze maanden
bol van de activiteiten: daguitstappen, reizen of
andere vrijetijdsbesteding, dan ben je op weg
naar een drukke tijd. Of moet je werken, met
de kinderen op stap, klusjes doen in de tuin of
herstellingen aan het huis. Ja, dan lijkt me jouw
zomer eerder vol geboekt.
Neen, laat mijn zomer dan maar “leeg”’ zijn.
Lekker rustig een beetje wandelen, wat fietsen, een
terrasje doen met vrouw en vrienden. Laat me even
de dagelijkse drukte vergeten. Laat me genieten
van de rust. Laat me genieten van de natuur, de
schepping, het vogelgetjilp. Laat me verdwalen in
een boek in een zetel in mijn eigen tuin.
Lezen kan ook een bezigheid zijn die leeg lijkt,
maar je tegelijk vol maakt. Neem nu deze
Wegwijzer. Die je doet nadenken over
het leven, over het geloof, over de
dingen die er werkelijk toe doen.

Lees bijvoorbeeld over het geloof van Kris.
Hij is ervan overtuigd dat God bestaat en zijn
leven is leeg zonder geloof. Daar valt wel iets te
ontdekken. Of kijk eens naar het gezin dat een
pleegkind heeft genomen. Daardoor hebben ze
nu vijf in plaats van vier kinderen. Hun zomer
zal zeker niet leeg zijn. Een ander boeiend
artikel gaat over de Samaritaanse vrouw. Dit
Bijbelverhaal doet nadenken over de mogelijke
leegte in het leven. En ook wat de oplossing
daarvoor is. En weet je dat koekjes bakken met
het gezin bemoedigend kan zijn zowel voor
mama als voor de kinderen? Niet alleen door het
resultaat. Maar eerder ook door de gesprekken
tijdens het kneden van het deeg en het duwen in
de juiste vorm.
Als ik alle dingen die ik opsom, zal doen,
dan wordt mijn zomer eigenlijk ook vol. Niet
met “lege” dingen, maar met waardevolle,
opbouwende, goede dingen.
Ik wens alle lezers hetzelfde toe.

Erik D'Joos
Wegwijzer
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