
BIJSCHRIFT
Bezienswaardigheden 
liggen wel eens bezijden 
de snelwegen en buiten 
de grote toeristische centra. 
In de bekende groene gidsen van 
Michelin stond bij de beschrijving 
van zo’n verscholen schoonheid: 
“Ça vaut le détour!” 
Vrij vertaald: een ommetje waard! 
Anders gezegd: wijk even 
van je geplande route af en 
verander maar van bestemming, 
verlaat de hoofdweg en 
neem de eerstvolgende afslag, 
volg het smallere pad en 
laat jezelf verrassen door 
wat de meeste toeristen links 
(of rechts) laten liggen. 
Het mooie is een omweg waard. 
Precies omdat je ervoor de 
begane paden moet verlaten, 
zijn de vreugde en het plezier
des te groter: de inspanning 
wordt dubbeldik beloond. 
Zo is het ook met God. 
Om Hem te vinden moet je 
wel eens de weg verlaten, 
van koers veranderen en 
een omweg durven maken. 
Ook God ligt vaak verscholen 
bezijden de snelweg van het leven 
en op een stille plek verborgen. 
“Dieu vaut le détour!” 
Ook God is een ommetje waard! 
Het trage pad, de slingerende weg 
brengen je tot bij Hem, tot de 
ervaring van zijn aanwezigheid. 
Dit zijn momenten om nooit 
te vergeten en vast te leggen in 
het album van je innerlijke reis. 
Geen geschiktere tijd voor 
zo’n ervaring dan de vakantie. 

Mark Van de Voorde
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zondag 4 juni
Pinksteren - Wat doet het deugd
met velen te geloven!

zondag 11 juni
Drie-eenheid - Liefde is
de mooiste vorm van eenheid.

zondag 18 juni
11de zondag A
Medewerkers gezocht.

zaterdag 24 juni
Johannes de Doper
Een gids naar het nog onbekende.

zondag 25 juni
12de zondag A
Wie je ook bent, je telt mee.

zondag 2 juli
13de zondag A
Mag ik bĳ  jou aankloppen om hulp?

zondag 9 juli
14de zondag A
Zalig zĳ  die durven geloven.

zondag 16 juli
15de zondag A
Beleef wat je van Mĳ  hebt gehoord.

zondag 23 juli
16de zondag A - In kleine dingen
ben je groot voor Mĳ .

zondag 30 juli
17de zondag A
Je geloof is je rĳ kdom.

zondag 6 augustus
18de zondag A
Hĳ  is meer dan wat we zien.

zondag 13 augustus
19de zondag A
Wees niet bang voor wat Hĳ  vraagt.

dinsdag 15 augustus
Maria-Tenhemelopneming - Dank je wel
moeder voor alles wat je deed.

zondag 20 augustus
20ste zondag A
Niemand wordt uitgesloten.

zondag 27 augustus
21ste zondag A - God vertrouwt
ons de sleutels toe.

ZZzoals de mooiste oorden

         is ook God
een omweg waard
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