
Na hitte en droogte, parochie in weer en wind 
Dinsdagmorgen, 7 augustus schrijf ik 
de opening voor de bladen voor de 
parochie Immanuel. Het belooft een 
snikhete dag te worden. De 
weersvoorspellingen melden voor de 
komende dagen, na tien weken, 
afkoeling, storm en….. regen! Voor 
veel gewassen, struiken, bomen en 
zoveel meer komt de regen te laat. Een 
akkerbouwer laat de mais op zijn land 
zien; niet of nauwelijks tot wasdom 
gekomen. Geen oogst dit jaar. 

Zorgelijk! Het is niet voor de eerste keer dat dit gebeurt, denkt u maar 
aan de zomers van 1959, 1976 en 2003, om er maar een paar te 
noemen. 
 

Niet enkel de boeren, de akkers en de dieren hebben last gehad van de 
hitte. Ook de kwetsbare en oudere mens, al dan niet gebonden aan bed 
en/of rolstoel en zij die moeten werken hebben de hitte van de dag 
gedragen. En dan de bosbranden zowel dichtbij als veraf en de 
aardbevingen in Indonesië. 
 

Voeten in een teiltje koud water, de polsen onder de lopende kraan, 
4711 op de zakdoek om er vervolgens het voorhoofd mee te verfrissen 
en vooral veel drinken zo werd geadviseerd.  
 

De Evangelielezingen op de hete zondagen vertelden over de 
Wonderbare Broodvermenigvuldiging: vijf broden en twee vissen en 
over Jezus, het Brood des Levens. Als vanzelf kwamen honger en dorst 
ter sprake, alsook het verlangen naar de hemelse gaven. 
 

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel geweest in de afgelopen 
tijd. Wij vierden vakantie, genoten van ovenverse ochtenden en zwoele 
avonden, helder en fris. Tijd voor rust en ontspanning. Op adem komen. 
God zij dank gebracht. 
 

Nu breekt de tijd aan om uitgerust en wel, het parochieleven met al zijn 
aspecten, verplichtingen, kansen en uitdagingen op te pakken. Na hitte 
en droogte zijn wij nu opnieuw Kerk in weer en wind. 
Behouden vaart! 
 

Van harte, Frans J.M. Wielens diaken 


