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Column van de pastor
WAAROVER PRATEN ZIJ?
Schrijf over de hitte als je het niet meer weet! Maar daar heb ik geen zin in, daarvoor is het dus te
warm .Iedereen praat wel over het weer, maar doet er niets aan. Schrijf dan over je tochten, dat het
echt geen vakantie is .Dat je al maanden van te voren in de weer moet zijn om nieuwe afspraken te
maken voor de overnachtingen en dat je ook de mensen moet zien te vinden die mee willen en maak
zo duidelijk, dat het geen vakantie is! En jij gelooft dat de mensen denken dat ik geen vakantie heb en
alleen maar heb gewerkt als ik lekker bruin terug kom uit Italië van mijn voettochten? Dat gelooft toch
niemand, als je stralend terug komt? Dan moet dat een goeie vakantie zijn geweest toch, want alleen
van goede vakanties kom je stralend terug en dat doe ik nog elke keer. Volgend jaar organiseer ik de
voettochten al 25 jaar. Mevrouw Martini van het pension in Assisi, vlakbij de piazza, het centrale plein
waar we al die jaren overnacht hebben, heeft beloofd om dan de laatste avond voor de tochtgenoten
van 2019 een ‘cena’ dwz. een avondmaaldiner voor ons te bereiden. Dat is dan een diner voor 18
personen. Trouwens, dat het volgend jaar 25 jaar is dat ik daar in Assisi kom en dus ook 25 jaar die
tochten doe, weet ik door haar kleinkind David. David was net 2 maanden toen ik er de eerste keer
kwam. In 2019 wordt David 25 jaar. Het is toch wel bijzonder dat je dat meegemaakt hebt en zo’n
jongen hebt zien opgroeien .De zorgen gedeeld hebt, toen hij eerst als kind te dik, dan later als tiener
te dun was en vervolgens voor school stage is gaan lopen in Milaan en Triest , van school kwam en
werk moest zoeken, dat er voor jonge mensen in Italië nauwelijks is. David is gaan koken en maakt nu
frites , hamburgers en een soort gevulde pannenkoeken die hij in een klein winkeltje aan de toeristen
verkoopt , dus ook aan ons, want je moet zo’n jongen toch ook wat laten verdienen. In juli kreeg ik
mijn fleecevest dat ik er het vorig jaar juli had laten liggen.
En nu ik dit zo schrijf, droom ik al weer weg naar volgend jaar en mis het wandelen van afgelopen
maand. Het is heerlijk gewoon wandelen, zweten, buiten zijn en onderweg zijn samen met anderen.
Ja, een mooie tocht, een prachtige vakantie en ik hoop dat ik het nog heel lang mag doen.
Pastor Mattie Jeukens ofm
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