Na de Tour de France, de Tour de Force
Wie had in april van dit jaar kunnen voorspellen dat
in augustus en september alsnog de Tour de France
gereden zou worden? De wielerliefhebber heeft
kunnen genieten van spannende en prachtige
etappes. Een tour in een wereld waar de coronaepidemie nu in snel tempo weer in ernst toeneemt.
Ook de herfst dient zich aan. Wij koesteren en
genieten van nazomerse dagen. De herfsttinten kleuren de bomen. Wind en
herfstbuien zullen niet uitblijven. De natuur gaat van seizoen naar seizoen en
nu dus van zomer naar herfst.
Met de corona staat ons waarschijnlijk een ‘hete herfst’ te wachten. In het licht
van wielersport noem ik de tijd die al gaande is een ‘Tour de Force’. De
uitdrukking komt van Dries van Agt, wielerliefhebber bij uitstek. Dries van
Agt was in de jaren tachtig van de vorige eeuw minister van Defensie en later
minister-president. Wanneer hij met zijn kabinet voor grote, zware opgaven en
inspanningen stond sprak hij dikwijls over een ‘Tour de Force.
Opnieuw staat ons een behoorlijke pittige ‘tour’ te wachten ook al zijn wij
geen wielrenners. Wij hoeven niet te sprinten voor de eerste plek. Wij hoeven
niet te demarreren of aan te haken bij de kopgroep. Ook gaan wij niet voor het
ploegenklassement, de ‘gele trui’ of welke kleur dan ook. Dit neemt echter
niet weg dat we met ons allen, jong en oud, staan voor een ware ‘Tour de
Force’. De etappe die we te gaan hebben kent bergen en dalen, zon en regen
en reken ook maar op fikse tegenwind. Wij bevinden ons in het peloton, de
snelheid is hoog. De finish is nog lang niet in zicht. Laten we voor elkaar zijn
als waterdragers, vooral voor hen die achterop raken.
Met elkaar hebben wij sinds de uitbraak van de coronapandemie veel offers
gebracht, verdriet en tegenslag gekend. Dierbaren zijn ons ontvallen. En juist
wanneer je denkt dat het ergste voorbij is, steekt het virus opnieuw de kop op.
Met elkaar staan wij voor een nieuwe ‘Tour de Force’. Blijf met elkaar op
koers. En….vergeet niet de rustdag in de ‘Tour’. Elke zondag is daar, door
onze Lieve Heer, voor gereserveerd. Die dag is er voor Hem en voor ons om
heil en genezing te vinden.
Frans Wielens diaken

