
Wat prachtig!  
 

In deze vakantietijd ontdekken veel mensen hoe mooi het is 
op verschillende plekken in de wereld. Hoe prachtig Friesland 
is, wordt ontdekt door heel veel toeristen op het water, in de 
stad, in ons prachtige groene landschap. Zelf geniet ik ´s 
avonds graag van een wandeling langs het van 
Harinxmakanaal. Het gekabbel van het water, de velden aan 
de overkant, de ontmoeting met andere wandelaars en 
honduitlaters maken me ontspannen en doen me genieten 
van alles wat God geschapen heeft.  
  

 
Een vriendin van mij fietst met haar man van 
Rome naar Sicilië. Elke avond stuurt ze foto´s of 
een video van prachtige zeegezichten, van slechte 
wegen of van overblijfselen uit de Romeinse tijd. 
Het is alsof ik een beetje met haar meefiets en 
mee kan kijken naar al het moois dat op haar 
tocht voorbijkomt.  
  
Vanmorgen kwam er een echtpaar uit Duitsland aan de deur. De man had ooit een 
kruis gemaakt voor het Bonifatiusziekenhuis en vroeg zich af waar dat gebleven was. 
Helaas was er niemand in huis die de geschiedenis kende. Toch was het mooi om 
met elkaar in gesprek te raken. Ook zij behoorden tot een Bonifatiuskerk in het 
noorden van Duitsland. Samen hebben we na een kopje koffie de kerk bekeken. 
Geraakt werd ik toen aan het eind van het bezoek een tweestemmig lied werd 
gezongen. Ik werd even aangeraakt door de Allerhoogste in prachtige stemmen en in 
het mooie licht dat door de ramen viel.  
  
God spreekt in al het mooie dat we mogen zien, horen en voelen. De zomertijd geeft 
ons vaak de rust om te kijken met nieuwe ogen, waardoor het vertrouwde nieuwe 
glans kan krijgen en waardoor nieuwe landschappen en mensen ons met vreugde 
kunnen vervullen. Ik wens u allen toe dat we elke dag minstens één keer kunnen 
verzuchten: Wat prachtig!  
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