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Vakantie,
'vacare' ,
vri.j zijn var..... Maat toch- - - -

En tegeLijk vraag je je af :
Mag ik eigenJijk weL zo denken?

wie kan er ook voelen,
wat jil voeft.
Dat kan ook niet-
En juist daarom
vaft het ook zo naeililk
over te drag:en,
écht te defen.

llisschien dat Hij,
die mensen schiep
naar Zijn beeLd en gelijkenis
en die teqefijk
uit handen gaf I
Los moest faten
en toe moest zien
dat zij weqen gaan
die soms zo anders zijn
dan Hg bedoefd heeft.
Misschien dat Hlj ,
die ook die pljn ervaart
dag aan dag
van die afstand,
van die onmacht
ons vanuit
een diep verstaan
van onze onmacht
ons kan faten weten:
tWees niet bang,
want als hij va7t,
valt hij niet verLoren.
Ik lten er immers
ook nog" t
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van de daqeTijkse besfommerinqen
van werk, huishouden, gezin"
\/-^ r,^^ I
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maar wel-Licht niet van afLes.
Zoafs misschien de zorg
om 1e kind, je broer of zus,
hoe goed verzorgd ook"
llant eigenlijk ben je nooit
ècht vrlj van die zorg,
ondanks dat je weet
en ervaart
dat veeL van je zoÍgen
a7 zijn overgenomen
of minstens worden qedeeTd"
l4aar toch-...
ïlant nooit zuflen ze
kunnen voefen
wat jil vaeTt;
dax kan ook niet-
En juist daarom
vaft dàt dan ook
niet over te dragen,
ovet te nemen I
zeffs niet echt te deLen.

Zaf het dan nooit
'vakantie ' voor me zijn ,
vrij zqn van die zorg?

Meer dan eens
denk ik misschien:
'thae maet dat straks
als ik er nieX meer ben?
wie zorgL dan voor hem 

"

voor haar?'
Want eigenJijk kan dat niet.
Hlj zonder mfin zorg.
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hij is op zin plaats
en ze zijn goed voor hem
en daar ben ik 1:7fi on.
Maar tocLt
Want nooit zuffen ze
kunnen geven I
wat ik geef;
dan kan ook niet-
En juist daarom
vaft d;ít dan ook
niet over xe dragen I
over te nemen,
zeffs niet echt te defen..

Soms denk ik wel eens.'
'qing hij maar eeÍdeÍ:
dan ik,
dat zou een heJe zorq
minder zfin.
Dan zou ik straks
met een gerust hart
mijn oqen kunnen sfuiten. I
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