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Verslag Tracing Grace 2.0 

14 - 20 september 2021 

 
Vertrekken doe je altijd van thuis uit. Daar krijg je de instemming om 
have en goed tijdelijk los te laten en op bezoek te gaan bij de 
projectgroepen voor wie je werkt. Thuis krijg je de ‘zegen’ om te 
vertrekken. 

Op professioneel vlak is die ‘thuis’ de Pastorale Eenheid St.-Jozef Hamont-Achel, waar 
op 1 oktober een pastoorswissel zal gebeuren. Pastoor Thieu wordt pastoor-deken in 
Beringen. Pastoor Innocent steekt vanuit Neerpelt het kanaal over om pastoor-
moderator te worden in Hamont-Achel. Voorbije zondag is met de aanstelling van deken 
Jan ook het nieuwe dekenaat Pelt officieel in werking getreden. Voor 50% aangesteld 

als parochie-assistent en als lid 
van het Team van Pastorale 
Eenheid vernieuwde ik mijn 
engagement. Er was altijd wel 
een hoedanigheid waarin elk 
van de aanwezigen werd 
uitgenodigd hetzelfde te doen. 
Het communielied uit de 
aanstellingsviering formuleerde 
met gezongen woorden wat ik 
persoonlijk als een reiszegen 
opvatte, én een opdracht. 

Tracing Grace 2.0 vertrok dus 
eigenlijk vanop het dekenale 
team. Een oud-collega die ik had 

uitgenodigd een dag met mij mee te fietsen als buddy, had niet gereageerd op mijn 
vraag, maar verscheen plots aan de statige dekenij, om me een goede tocht te wensen. 
Het aaneen rijgen van deugddoende ontmoetingen was begonnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een vergadering van de pastores van Noord-Limburg hoort het Hasseltse bisdomblad 
Samen thuis. Zelf aanwezig met hoogstens een pen en een notitieschrift door te 
beknibbelen op mijn bagage, valt mij oog op de cover van het exemplaar dat mijn 
buurman aan de vergadertafel voor zich heeft liggen. 
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Ik herken het citaat van Paus Franciskus, dat gebruikt werd om de derde projectoproep 
te lanceren. Op pagina negen staat het volledige artikel. Het is een nieuw signaal dat 

Space for Grace op 
kruissnelheid komt. 

De druilerigheid van de 
namiddag stimuleert niet 
echt om de vergadering te 
verlaten, maar deken Luc 
had gevraagd op tijd in 
Genk te zijn. Compagnon 
de route Addy heeft zich al 
gemeld, en zal een 
groepsfoto maken, als 
getuige van de echte start. 
Dat de foto-applicatie op 
mijn pas in gebruik 

genomen fairphone nog niet volledig verkend is, blijkt uit de willekeurige gekozen focus 
op enkelen uit het gezelschap. Ik kan het beter nu al ontdekken, dan aan het eind van 
mijn hele traject. 

De enkele druppels regen zijn snel opgedroogd als we een stuk oude spoorlijn volgen 
tot in Helchteren. Aan Ter Dolen steekt een brandweerman op de fiets ons voorbij. 
Nochtans: de interventie is afgerond. Toch mooi he: een brandmeerman die zich met 
dezelfde haast naar huis spoedt, als waarmee hij alarmoproepen beantwoordt. Zijn 
collega’s van de ladderwagen veroorzaken even later een mini-opstopping als ze in de 

smalle dreef van de kasteelbrouwerij moeten kruisen 
met een andere vrachtwagen. Ik ontdek tussen het 
brood van mijn picknick een supporterssignaal, als we 
even halthouden na de eerste 25 km. 

Het voornemen om -zoals de vorige keer- onderweg 
mensen aan te spreken, vraagt een vorm van 
discipline: time-management. Maar dan best in 
combinatie met distance-management. In de 
combinatie van ‘beschikbare tijd’ en ‘nog af te leggen 
afstand’ is de verleiding om ‘te snel’ mijn verhaal te 
doen en ‘te snel’ Space for Grace, Tracing Grace en 
Amazing Grace aan elkaar te koppelen erg groot. 
Tussen Kelchterhoef en Hengelhoef wandelt een man 
voor ons uit. Met vraag of we goed zitten ‘richting 

Hengelhoef’ wil ik het snelheidsrisico om mijn verhaal te doen verkleinen, maar nu 
brengt het ons verder weg. De logica van de knooppunten is er immers niet één van 
recht toe recht aan. “Hengelhoef langs de kortste weg? Dat is de andere kant uit.” “Maar 
we willen de knooppunten volgen!” Soit. “Of hij hier vaker komt wandelen?” Dat geeft 
weer perspectief op een inhoudelijk gesprek. Vanuit Calabrië, de tenen van de Italiaanse 
laars, kwam Buonfiglio Serti veertig en zoveel jaar geleden naar België om bij Ford te 
komen werken. Hun zoon bleek zwaar autistisch te zijn. Als kostwinner vertrouwde B. 
de opvoeding toe aan zijn vrouw. Die wilde haar moederrol vervullen door de jongen 
alles te geven waar hij naar vroeg. Maar diens agressieve buien, wellicht uit onmacht 
en botsend met zijn gesteldheid, maakten het thuisblijven onhoudbaar. Ze zochten voor 
hem een weg via St.-Elisabeth Wijchmaal en KIDS Hasselt. Ter Heide Zonhoven werd 
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de definitieve ankerplaats. In zijn ijver de kost te verdienen, vervreemde hij van zijn 
vrouw en het Nederlands niet voldoende machtig, verdronk de man in de mogelijkheden 
die onze sociale zekerheid voorziet om in dit soort situaties tegemoet te komen. Een 
scheiding, juridische uitspraken over domicilie en hoederecht in de rechtbanken van 
Hasselt, Tongeren en zelfs Antwerpen maakte hem fundamenteel wantrouwig ten 
opzichte van politie en justitie. Aangedaan door zijn verhaal in een moeilijk Nederlands, 
waardoor hij ons aan zijn lippen doet hangen, beloof ik een kaarsje voor hem te 
branden. Dan komt zijn argwaan ten opzichte van de samenleving pas helemaal boven, 
alsof mijn volgende woord gaat zijn dat hij daar dus zijn portefeuille voor boven moet 
halen…  

Ook Addy voelde het verhaal aan als een verhaal van diepe eenzaamheid. En al was er 
geen enkele aanleiding om een persoonlijke link te (laten) leggen met Amazing Grace, 
het opsteken van een lichtje voor B. brengt -God weet hoe- misschien dan toch nog ooit 
voor hem een ervaring van Amazing Grace. De ontmoeting zindert nog even na als we, 
parallel met de snelweg, door de Haagdoornheide fietsen.  

 

De hele tocht verloopt voorspoedig. Het prototype van ‘Fietsen door de bomen’, de brug 
die het voormalige RVT Herfstvreugde met het Molenvijverpark verbindt, is het signaal 
dat we onze bestemming bereiken. 

Deken Luc herkent het IPB-logo op ons T-shirt en laat ons binnen in zijn ruime woonst. 
Ik mag de bisschopskamer betrekken. Een twijfelaar met bijbehorende nachtkastjes 
behoort tot het erfgoed van het huis. We maken kennis met de huisgenoten, waaronder 
Gianluca, die aan zijn stagejaar begint en volgende zomer tot diaken gewijd zal worden. 

Tegen half acht worden we boven op de berg verwacht. Vrijwilligers van Zoekpunt staan 
me er al op te wachten. Om half acht speelt de beiaard Amazing Grace. Het is vandaag 
bevrijdingsdag van Genk, en de stedelijke beiaardiers zijn van dienst. Het was geen 
enkel probleem om dit nummer aan het concert toe te voegen. Deken Luc geeft me zijn 
telefoon om de beiaardierster persoonlijk te bedanken. Ze koos er voor om Amazing 
Grace in fade out te eindigen, als slaapliedje voor de kinderen van de stad.   

https://m.facebook.com/search/posts/?q=zoekpunt%20genk&source=filter&isTrendin
g=0 

In de goed benutte kelder van de Genkse St.-Martinuskerk zijn vergaderlokalen 
ingericht. Ook de vormselcatechese vindt er plaats. Ik mag er de vrijwilligers ontmoeten 
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en luisteren naar hun meest beklijvende ervaringen, die ze in hun winkelpand op de 
drukste winkelas van Genk meemaakten.  Van de kleinste opening na de eerste 
lockdown in 2020 werd gebruik gemaakt om het initiatief op te starten. Mensen nabij 
te zijn met een luisterend oor en een aanbod te doen van betekenisvolle geschenkjes. 
Je wordt er levensbeschouwelijk geprikkeld, door de inrichting van de etalage en de 
voorraad aan ‘kaartjes en kaarsjes’.  

De inhaalbeweging van Eerste Communievieringen is nog volop bezig. Voor de 
winkeldeur staat dus een bak met wenskaartjes voor communicanten en vormeling, 
waaruit je een 
keuze kan maken. 
Het project werd 
in de eerste ronde 
al goedgekeurd, 
omdat het een 
eigentijdse invul-
ling is van ‘naar de 
mensen toe’ te 
gaan, vanuit de ‘vreugde van het Evangelie’. Letterlijk en figuurlijk is Zoekpunt veel 
toegankelijker dan de dekenale kerk op de heuvel. In het dal van de mensen, waar ze 
als schichtige mieren hun inkopen verzamelen, is Zoekpunt aanwezig! Vanuit een 
concrete interesse binnengestapt, ontstaat er met de vrijwilligers nogal snel een 
gesprek over de moeilijke bevalling, het ziekteproces of de levendigheid van de persoon 
voor wie het geschenkje bedoeld is. “De ernst waarmee mensen een kaartje uitkiezen 
voor ‘hun communicant’, spreekt aan”, vertelde Myriam. “De verwondering over dat het 
winkeltje er is, doet bezoekers al anders kijken”, vult Jaak aan. En Maria vertelt over 
de zoon die het ouderlijk huis gaat verlaten en gepaste woorden zoekt om zijn ouders 
te bedanken. Een tiental vrijwilligers zette de stap om effectief ingeschakeld te worden 
in de werking van Zoekpunt. “Een twaalftal andere mensen paste voor dat engagement, 
maar nu Zoekpunt uit de startblokken is, zijn ze misschien toch nog op een andere 
manier aanspreekbaar.” Deken Luc steekt de erkenning voor zijn vrijwilligers niet onder 
(bid)stoelen of (kerk)banken. (Dit kerkelijk woordspelletje was even sterker dan 
mezelf.) In de zomer werd er voor elke dag een ander aanbod gedaan: een bezinnende 
wandeling, een leestip voor een goed boek, een toeristische rondgang in een open kerk 

of een ontbijtje. De 
kwakkelzomer van 2021 
verklaart wellicht waarom 
vorige zomer de respons groter 
was, maar het belet de 
dekenaal secretaris Astrid niet 
om kritisch te blijven bevragen 
om nieuwe en betere 
voorstellen op tafel te leggen. 
Zij vormt in haar permanentie 
en ondersteuning de 

ruggengraat van de vrijwilligerswerking én van Zoekpunt. “We zouden een praathoek 
kunnen inrichten, de eerste zaterdag van de maand - ik zeg maar wat- om over een 
open thema een goed gesprek te houden”, laat Jaak zich ontvallen. Myriam en Kristien 
dromen dat “de spontaneïteit van Zoekpunt nog verder groeit” en dat mensen “steeds 
beter om kunnen met de gedachte dat ze in Zoekpunt niet ‘moeten’ kopen”. 
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In dankbaarheid wordt het geschenk van Kleine Brogel ontvangen en de boodschap die 
er bij hoort beluisterd. Een mok van Zoekpunt mag met mij mee op weg naar Xenner. 

Een glas op de gezondheid en een kaarsje voor ‘de intenties van de dag’ zetten de 
avond neer. Op het terras van deken Luc proeven we nog even van diens open visie en 
zijn geworteld-zijn in deze tijd. Als ‘van de jongsten’ in de dekenvergadering heeft hij 
ons inziens meer dan recht van spreken. 

Na het gezamenlijk getijdengebed in de woonkamer van de dekenij en een ontbijt met 
muziek bezoeken we het winkelpand en beluisteren we het verhaal van een bezoeker 
en de vrijwilliger van dienst. Een combinatie van verpakkingstouw en feestlint voor de 
geschenken wordt aan de verzameling 
touwtjes vastgeknoopt: de collectie van 
de stukken die ik kreeg van de projecten 
die ik bezocht en die een 
gemeenschappelijk verbindend symbool 
vormen. Het lijkt een rustige 
voormiddag in het shoppingcenter, dus 
lees ik de mogelijkheden van dit pand. 

Vooral het initiatief Genk Ge(de)nkt 
spreekt tot de verbeelding. De 
woordspeling bouwt voort op de baseline 
van de stad. ‘Iedereen Genkt’. Om een 
plaats te geven aan het verdriet dat 
tijdens corona geen plaats kreeg in het openbaar leven, werden vanuit Zoekpunt 
scholen, verenigingen, kerken en moskeeën aangesproken. De zakjes, bestemd voor 
het herdenkingsmoment tijdens Levensloop maar onbenut wegens annulatie van het 
evenement, mochten gebruikt worden. Verenigingen zullen afspreken aan hun 
clublokaal, wijken komen samen op het grasveld om de hoek. Wie zich aanmeldde, 
wordt op het binnenplein van het stadhuis verwacht. Het is bedoeld voor wie nood heeft 
aan een grotere betrokkenheid, of intenser geraakt werd door een corona-overlijden en 
niet in staat gesteld werd om écht afscheid te nemen, Aanstaande zaterdag om 20u00 
zullen alle kaarsjes ontstoken worden en zal even de stilte neerdalen over de Genkse 
mijnstreek. Er werden immers 13.000 zakjes uitgedeeld! 

Intussen is Jef aangekomen. In de pletsende 
regen is hij vanuit Hamont-Lo vertrokken, om 
met mij vanuit Genk naar Oostham te fietsen. 
Hij was mijn klasleraar toen ik in het  eerste 
jaar zat van het college waar we beiden 
gevormd werden. We werden collega’s en 
vonden elkaar om op geregelde tijdstippen 
een boompje op te zetten. Addy draagt zijn 
vaderlijke rol als begeleider over aan Jef en 
keert terug naar Kleine Brogel. 

Koetjes en kalfjes passeren de revue, maar 
ook oude koeien worden uit de sloot gehaald. 
Gedreven als hij is heeft Jef zich gestort op 
de geschiedenis van zijn vader,  die als 
weggevoerde tijdens de oorlog in Silezië 
terechtkwam. Jef bezocht deze zomer de 
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nazaten van de grondeigenaar wiens land 
door Henri, Jef zijn vader, bewerkt werd. Het 
vakantieverhaal krijgt een extra laag omdat 
een filosofische onderlaag wordt 
aangeboord: die van schuld en boete. 

Werkzaamheden langs het kanaal doen de 
route via de knooppunten anders verlopen, 
maar de combinatie van GPS en 
knooppuntenstrip houdt ons op koers. Het is 
in Beringen dat we ‘het gesprek van 
onderweg’ voeren. Jorik en Ines wandelen er 
rond. J. is vrijwilliger bij de brandweer, en 

verdient de kost als seinwachter op het spoor. De twee slachtoffers van de hevige brand, 
die een flashover veroorzaakte en een deel van het leegstaande gebouw aan de 
Koolmijnlaan deed instorten, waren zijn instructeurs. I. werkt in de zorg. De instelling 
waar zij werkt mikt op kleinschaligheid. Het was haar keuze om net daar te gaan 
werken. Ze maakte kennis met de organisatie tijdens haar stage en solliciteerde met 
succes. “Ik had het me gemakkelijker kunnen maken”, laat ze zich ontvallen. Want 
kleinschaligheid brengt ook een hogere werkdruk. We hebben te doen met twee jonge 
mensen die uit gedreven overtuiging doen wat ze doen. Het kunnen wandelen en 
genieten van het buiten zijn, brengt in hun leven en samenleven de ervaring van 
Amazing Grace. Corona heeft er stevig ingehakt, maar hun gedrevenheid om iets voor 
mensen te betekenen is hartverwarmend. Jef kan dankzij het gesprek weer met volle 
batterij verder. (Of kwam dat omdat hij zijn batterij verving door de batterij van zijn 
vrouw haar elektrische fiets?) 

Vanop een afstand zien we de 
caravan van Xenner al staan, als we 
de Onze Lieve Vrouwstraat van 
Oostham zijn ingedraaid. We 
worden er verwacht bij Griet en 
Tony. Ze ontvangen niet alleen ons, 
maar ook de vrijwilligers die mee 
de presentiepastoraal waarmaken, 
in de verschillende wijken van Mol-
Balen die ze met de caravan 
aandoen. Xenner wilde het hiaat in 
mijn planning wel opvullen, nadat een ander project afhaakte. Deze ontmoeting is de 
kennismaking met vrijwilligers en project. Ik beloofde ook op 22 september op mijn 
fiets te springen, om die woensdagnamiddag in Mol de caravan te bezoeken, als ze ‘in 
werking’ was. Twee accordeons worden uitgeladen. Jef en Joske installeren zich om 
dadelijk Amazing Grace te spelen. Heel vaak – vooral bij het woonzorgcentrum en de 
seniorenflats- vormen zijn de aantrekkingspool om de nieuwsgierigheid te wekken, of 
te overwinnen: “Wat zou dat daar zijn bij die caravan?” 

De connectie tussen Joske en Griet ontstond via ondoorgrondelijke wegen. Griet 
verwachte -na een oproep naar medewerkers- een José, maar er kwam een Joske. En 
Joske verwachtte bij een andere Griet uit te komen. Maar kijk: dit Joske en deze Griet 
vinden elkaar nu in de schaduw van een caravan. 
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Xenner is net als Zoekpunt een 
presentieproject: het vergt een 
heel concreet engagement. We 
beginnen daarom met dezelfde 
vraag als gisteren: “Wat zijn de 
meest beklijvende ervaringen 
die je al gehad hebt?” Voor 
Lieve is dat op de Keilandse 
Zillen, de kennismaking met 
een kleurrijk figuur uit de wijk, 
met een even kleurrijk 
levensverhaal. Ontvoerd in 
Afrika werd hem door een 
rasta-man het losgeld 
voorgeschoten dat hij nodig 

had. Dat blinde vertrouwen maakte hem trouw aan Rastafari. Hij flyert nu in de wijk, 
als de Xenner-caravan deze kant uitkomt. Hij is ook vertrouwd met het inloophuis, dan 
vlakbij ligt. Als het straks kouder wordt, mag Xenner de blokhut gebruiken die de 
voormalige buurtwerking bouwde, en die in dit initiatief een vorm van voortzetting ziet 
om de bewoners van de buurt samen te brengen. José draait nog niet zo lang mee, en 
is ook al een paar keer ziek geweest, waardoor ze zich moest verontschuldigen. Maar 
ze neemt zich voor ‘gewoon aanwezig te zijn’. Al wordt er niets gezegd aan dat tafeltje, 
door samen het geheel te aanschouwen, is ze de bezoeker nabij. Karin merkt op dat 
het vertrouwen tussen de vrijwilligers onderling al groot is, ‘al zijn ze nog niet zo lang 
bezig’. “Er mag gelachen worden met onze valkuilen en we oordelen niet over elkaar.” 
“Omdat mensen in het vertellen van hun leven vertrouwen geven aan de vrijwilligers, 
helpen ze ons als vrijwilligers zelf niet te oordelen.”, vult Kristel aan. Maria zegt het 
meest van iedereen haar weg nog te zoeken. Ze is sinds maart ‘20 weduwe en Griet 
vond haar. “Dàt is Amazing Grace.” Er wordt uitgewisseld hoe ze nog meer zou kunnen 
opgenomen worden in de groep, nog meer dan nu al is. Haar gedichten en haiku’s 
zouden een visuele doordenker kunnen vormen tussen de tafeltjes. In de kaartjes met 
een haiku die ze al wel eens uitdeelde na een gesprek bij de ontmoetingscaravan, 
verwerkt ze haar eigen rouwproces en probeert ze toch ook iets voor de bezoekers te 
betekenen. 
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Vijf à zes keer per maand gaat deze groep met de caravan op pad. Van de veertien 
vrijwilligers zijn er volgens beurtrol telkens vier à vijf aanwezig. Op de maidentrip van 
de caravan gingen de parasol en de tent al kapot, maar de mensen kwamen van overal 
en ze bleven, ondanks de regen. Ook nu gebeurt het nog dat de vrijwilligers moeten 
beginnen opruimen, omdat mensen anders niet vertrekken.  

Mensen uit de wijken stilaan nog meer betrekken, door hun de verantwoordelijkheid te 
geven om de aanwezigheid van Xenner bekend te maken of mee waar te maken, is de 
volgende stap die op enkele plaatsen stilaan mogelijk zou kunnen worden. 

Joske en Jef geven aan stilaan hun accordeons te willen laten spreken. Joske leerde 
accordeon spelen op het instrument dat vader voor zijn kinderen meebracht, omdat hij 
niet graag had dat ze buiten speelden. Zolang ze door de week poetste in het 
ziekenhuis, zolang ging ze op zondag met 
de accordeon achter op de fiets terug om er 
voor de mensen te spelen. Ze vond er haar 
plezier in en doet dat nog steeds in het 
samenspel met haar broer, die haar perfect 
aanvoelt en aanvult, en zij hem. Na een 
opwarmertje en het Amazing Grace, 
brengen ze een eerbetoon aan hun zus die 
ook met hen meespeelde maar na een 
slepende ziekte vertrok naar de andere kant 
van het bestaan. Zo is Trio Coomans & Co 
toch weer compleet, op één of andere 
manier. 

Tot slot wordt een groepsfoto  gemaakt en ik mag een lang gouden touw, waarmee ze 
nog veel mensen willen verbinden met elkaar, aan de andere stukken vastknopen. 

Die avond mag ik Griet en Tony ‘of the record’ leren kennen als oprechte zinzoekers, 
voortreffelijk gastgezin en culinaire fijnproevers. “Amazing Grace, how sweet the 
sound!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met zelf gebakken broodjes van Tony ga ik die 
ochtend verder op weg. Mijn eerste gesprek 
vindt al vrij snel plaats. Even stoppend om een 
fietstas wat recht te trekken, spreekt een 
wandelaar mij aan. Of ik een grote tocht aan 
’t maken ben. Ik geef de toedracht van mijn 
onderneming. Hij is hier vast wandelaar. Zeer 
regelmatig, twee keer in de week, brengt hij 
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zijn vrouw naar hier voor een therapeutische behandeling van 
de nek, en hij gaat dan wandelen. Hij geeft me al zijn 
coördinaten, als ik naar zijn naam vraag. Creatief kunstenaar, 
staat er op zijn visitekaartje. Hij toont me de foto van een 
kunstwerk waarmee hij zijn kleinkinderen welkom heet, en 
waarmee hij hun meteen toewenst dat ze hun vleugels kunnen 
spreiden. Stipt om 10u passeer ik voorbij een boomkapelleke. 
Een symbolisch kaarsje wordt opgestoken voor iemand die 
uitslag krijgt van een onderzoek. 

De tocht naar Buizingen verloopt volgens schema. Ik 
verwonder me over de route tussen Leuven en Brussel. Nooit 
gedacht dat het er zo mooi fietsen was. De hellingen met 
kasseien zijn venijnige tussendoortjes, maar een beetje 

penitentie kan ik verdragen: niet iedereen krijgt de kansen die ik krijg! 

Vanuit een oudere versie van draaiboek hadden ze me 
eerder verwacht in de Don Bosco-parochie van 
Buizingen. Als ik dan een opmerking maak over mij GPS 
die me mooi tot in de kerkdeur leidde, klinkt dat 
natuurlijk raar. Maar ik ben nog mooi op tijd voor het 
geplande programma. Katinka leidt me rond door de 
gebouwen en op het domein waarover men beschikt. De 
inrichting van de kerk is prachtig. De open deur nodigt 
uit. De oude ‘podiumarchitectuur’, kenmerkend voor 
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kerken van deze generatie, werd knap hertekend. Een klein kunstwerk houdt de 
zwartste bladzijden uit de kerkgeschiedenis wakker geeft niet langer plaats aan 
misbruik.  

In delen van de aanplanting op het ruime terrein herken je nog de voormalige camping. 
Een variatie van ‘onverwachte hoekjes’ zijn er het gevolg van. Er kan gerouwd worden, 
herdacht en getroost. Er zijn vuurplaatsen en gesprekshoeken. Er is een 
openluchtkeukentje en een gezellige chalet. Ze worden ter beschikking gesteld voor wie 
er nood aan heeft. Tijdens corona werden in dit verstedelijkt gebied de mensen 
uitgenodigd om gebruik te maken van deze open ruimte. Vince, een jongen uit de buurt,  
maakte daar graag gebruik van. “Ik mis hier een schommel”, had hij zich laten 
ontvallen. Zijn wens wordt meegenomen in het overleg met de jongeren dat deze avond 
staat gepland. Ook Tom is aanwezig. Hij ontwerpt en maakt speeltuigen en slaapkamers 
voor kinderen met zorg. Hij wil de jongeren op sleeptouw nemen voor de technische 

realisatie van ‘ene plekke’:  

‘Een ruimte voor en door 
jongeren. Een plek om op adem 
te komen. Een inspirerende en 
stimulerende plek. Een plek om 
samen te komen. Een vrij 
toegankelijke ruimte. Een plek 
van respect en vertrouwen.’ 

Gisteren werd een belangrijke 
knoop doorgehakt. Het 
oorspronkelijke concept van een 

bouwsel botste telkens op de grenzen van administratieve bepalingen. Daarom koos 
men voor een pipowagen. De verplaatsbaarheid opent een achterpoortje van de 
wetgeving. Men maakt er dankbaar gebruik van. Het bouwpakket doet doe-het-zelf-ers 
hun hart wat sneller slaan, maar het zullen jongeren zijn die het mogen in elkaar zetten. 
Gisteren werd de bestelling geplaatst. 

De denkpistes moeten dus wat hertekend worden. De eerste ideeën, weliswaar niet 
gebeiteld maar met stift geschreven op een muur, worden herbekeken. Niet zozeer de 
binneninrichting, maar constructies rond de wagen 
zullen nu garant kunnen staat voor een polyvalent 
gebruik en een aantrekkelijk gegeven. Een ‘terras’ 
dat als een vlonder naast de wagen kan worden 
gemaakt en dat kan blijven staan als de wagen 
tijdelijk elders een plekje krijgt. Losse initiatieven 
zoals een ‘weggeefwinkel’ of een ‘pop up 
tweedehands kledingshop’ zouden ook nieuwe 
jongeren kunnen aantrekken. Jasper, die aan een 
studie architectuur gaat beginnen, laat de zotste 
ideeën opborrelen. Een maat van hem is betrokken 
bij JNM. Die ziet ook wel mogelijkheden om rond 
milieu of natuurbeleving te werken. Wat moet 
ingeleverd worden van de eerste ideeën die 
vertrokken van een vast bouwsel, krijgt waardige 
alternatieven in de mobiele versie. Alleen die 
biljarttafel blijft een gevoelige kwestie. Desnoods 
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wordt daar een uitschuifbiljarttafel van gemaakt. Creatief denken laat zich niet 
begrenzen!  

Samen met de werkgroep geniet 
ik van de barbecue in de 
openluchtkeuken. Het aantal 
kilo’s dat hun symbolisch 
geschenk aan het volgende 
project weegt, neem ik er graag 
bij. Ik ben al blij genoeg dat de 
vredesduif die ik vanuit Xenner 
over de kasseien naar Buizingen 
mocht brengen, het er heelhuids 
heeft afgebracht. En als er 

stukken schaal afbreken van hetgeen ‘Ene plekke’ me meegeeft naar Duffel, dan is dat 
niet erg: Kintsugi is een japanse kunstvorm om gebroken keramiek te repareren met 
goudlak. Verbindend werken laat sporen na: sporen 
die naar waarde geschat kunnen worden, of -
kortgezegd- van goudwaarde zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb gebruik mogen maken van de verblijfsaccomodatie. Nette 
kamers, praktische douche. Het zandspoor dat ik achterliet met de 
geribbelde zolen van mijn fietsschoenen kan ik wegwissen: er waren 
genoeg deuren om ergens een poetshok te verbergen. Freddie stond er 
op het ontbijt te mogen verzorgen. Hij is van vele markten thuis. We 
hebben een aangenaam gesprek. Ik werk mijn achterstal weg: mijn 
belofte om een kaarsje te laten branden voor zijn vrouw was 
gisterenmorgen voor … de aanleiding om een persoonlijker register in 
het gesprek open te trekken. Pas deze ochtend komt het er van. 

Het belooft een vlakke rit te worden vandaag. Na de hellingen lijkt me dat vreemd, 
maar mijn kennis van de plaatselijke waterwegen blijkt ruim onvoldoende. Het kanaal 
Brussel-Charleroi, de Willebroekse Vaart/Zenne, de Rupel en de Nete vormen de 
ruggengraat van mijn parcours. 

In Ruisbroek praat ik even met een ploggend koppel. Ze rapen zwerfvuil uit de berm 
tijdens hun dagelijkse wandeling. Vandaag is dat wellicht zo’n acht kilometer. Ze hebben 
al een zak vol geraapt. Die staat al in de auto. Nu is er bijna aan tweede gevuld. Mijn 
oude liefde komt ter sprake: het programma HoeHou.www.Tfol, waarmee ik de plastic 
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soep in de aandacht bracht. De kilte van de ochtend doet de onrust van de zestigers 
stijgen: ze willen duidelijk voortdoen. 

Het grijs van de ochtend maakt plaats voor steeds meer kleur en vrolijkheid. Zelfs de 
passage door de kanaalzone en dus dwars door Brussel is een meevaller. Enkele 
kilometers niet te na gesproken: in de haven zelf moet je natuurlijk uitkijken, want elke 
poort kan een vrachtwagen uitspuwen. Het promo-vlaggetje op mijn fiets doet zijn 
verkeerspreventieve werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Verbrande Brug fietst een lange rij vrolijke kinderen. Ze zijn erg jong. Grote 
kleuters? Misschien eerstejaarskes van de lagere school. De meesters en juffrouwen 
gebruiken het volledige rijvak om, bij momenten fluitend om de aandacht wakker te 
houden, de kinderen meteen ook te bemoedigen en aan te kondigen wat de volgende 
stap gaat zijn in hun fietstocht. De spanning van deze grensverleggende activiteit en 
eerste ontdekkingen van fietsplezier zindert door de groep. Een politie-escorte geeft de 
kleurrijke stoet rugdekking: dat er niemand riskeert deze colonne in te halen! 

In Zemst laat de mensheid zich van een minder fraaie kant zien. Twee vrouwen 
wandelen langs de Zenne en kruisen elkaar. De één heeft een potig hondsbeest aan de 
lijn, de ander zo’n spingerig kuitenbijtertje. De viervoeters zetten de toon voor een 
agressieve communicatie. Hun baasje gaan er iets te graag in mee. Hun woordgebruik 
is echt niet fraai. Hun geroep en getier aan elkaars adres is tientallen meters verder 
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nog altijd goed en verstaanbaar te horen… Het conflict lijkt van diep te komen of van 
toch al wat langer geleden. 

In Klein Willebroek herken ik de fietsbruggen die me herinneren aan een bezoek aan 
Schelle. De kennis dat Tante Joske haar kaarske stilaan dovend is, doet me onder-
zoeken of de overschot aan tijd te investeren is in een ommetje via haar. Dat blijkt toch 
te krap te zijn, maar in de uitgewisselde berichtjes met Dieter, haar jongste, heb ik 
genoeg achtergrondinformatie om haar toestand en levenskwaliteit in te schatten.  

Net voor een korte rustpauze stop ik nog even bij een koppel dat 
hun GPS bestudeert. Zij is hier opgegroeid en kan mij wèl verder 
helpen: De Mijlstraat is niet ver meer. Ik kan in ruil voor die info 
echter niets voor hun betekenen. Het gesprek rond Amazing Grace 
vindt niet de diepte die ik op andere momenten al wel kon 
bereiken. Is het alleen op weg zijn de oorzaak? Met een 
compagnon de route lijkt het alsof ik toch nog iets meer 
gestimuleerd word de diepte aan te boren. Maar ik wil niet 
oordelen: het is wat het is. 

Ook de kerkdeur in de Mijlstraat is een deur die naar stilte 
openstaat. Maar minstens even voedend is de gulle aanwezigheid van diaken Rob. Hij 
woont met zijn gezin in de pastorie naast deze kerk en is in die zin meestal aanwezig. 

Het concept dat hij ‘bedacht’ voor de inrichting van deze kerk, is onderbouwd en 
doordacht. Vormelijk zie je het huis met vele kamers als dusdanig ingericht. Centraal, 
maar dus na het nemen van een aantal stappen: het vieren rond het altaar (a). Vlak bij 
de ingang, en dus ‘laagdrempelig’: een zithoek en ontmoetingsplek (b) . De oude 
koorbanken vormen nu een buffet voor geestelijk voedsel (met folders over spiritueel 
aanbod allerhande) en een drankje (c). Een beetje verder naar binnen: een open cirkel. 
Het Unconditional-project waarmee hij geselecteerd werd voor Space for Grace vindt 
daar zijn bakermat: de warme plek van waaruit je kan groeien in je zoekend geloof (d). 
Dat het allereerste telefoontje dat ik als projectcoördinator kreeg, een vraag van Rob 
was… Dat hij niet geselecteerd werd in de eerste ronde, maar met de feedback wèl iets 
deed en nu tot de tweede selectie behoort, geeft bij deze ontmoeting het gevoel al heel 
vertrouwd te zijn met Rob zijn manier van kijken en denken. Eén van de kamers is ook 
een studieplek (e). Het is niet zomaar een overblijfsel van een corona-initiatief. Het is 
een organisch gegroeide verdere invulling van het basisconcept (f). De zijkapel die als 
studio werd ingericht om interviews of webinars op te nemen en de apsis waar in kleine 
groepen ook gemediteerd wordt (g), vullen de laatste kamers in. Is het herdenken van 
kerkruimtes zoals het in de Magdalenakerk van Brugge een invulling kreeg voor veel 
mensen een stap te snel of te een stap te ver? In de kerk van de Mijlstraat in Duffel 
krijg je een heel toegankelijk concept om een kerkgebouw méér te laten zijn dan enkel 
een liturgische ruimte.  

(a)                                  (b)                                         (c) 
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(d)                                          (e)                           (f) 

 

 

 

 

 

(g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob verwoordt het als volgt. “Als geloofsgemeenschap op weg naar de toekomst nemen 
we mee het dynamische en vernieuwende vuur van de Christus. Het confronterende 
vuur ook. Christus is geen status quo. Telkens zegt Hij: hier kan het anders. Ik ben 
vuur komen brengen en ik kan niet wachten tot het in brand slaat.” Het symbool en de 
boodschap voor het volgende project is krachtig in zijn eenvoud. ‘Schep ruimte’ staat 
er op het kruisje. “Space for Grace. Maar de grace moet ook kunnen landen. Dat Eeklo 
met Godly play voor jonge gezinnen ruimte kan scheppen om verbonden te blijven. Het 
is niet alleen een verlangen, maar ook een affirmatief gebed. Spreekt het zo uit, dat 
het gehoord wordt!” 

Aan gastvrijheid geen gebrek. De maaltijd in het Fort van Duffel, (bereid? en) opgediend 
door mensen met ASS, wordt gelardeerd met gezelligheid en lach. 

’s Avonds vormt de eerste post-corona Unconditional Meditation-sessie het kader waarin 
Rob zijn interpretatie van het lied Amazing Grace brengt en ik de dichtversie van Wim 
Christiaens voordraag. Het is ook de vrijdagse voorloper op de Celebration van volgende 
week. Op die momenten bereikt het Unconditional-project haar kruissnelheid. De 
stuurgroep schreef in de projectaanvraag: “Unconditional creëert samenkomsten die, 
geloven in de 21e eeuw plausibel maakt en wekt zo de bereidwilligheid om mee te 
werken aan een vernieuwde geloofsgemeenschap. De samenkomsten en initiatieven 
worden georganiseerd door enthousiaste ruimdenkende gelovigen voor ieder die op 
zoek is naar positiviteit, spiritualiteit of relevante religiositeit. Unconditional benadrukt 
de persoonlijke vrijheid door in te zetten op een verwelkomende spiritualiteit langs 
wegen van muziek, ontmoeting, meditatief en affirmatief gebed en verkondiging. Het 
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project is vernieuwend omdat … het werkelijk onvoorwaardelijk is (unconditional). Je 
kan, namelijk een kerk leren kennen zonder dat deze aanstuurt op doopsel, 
lidmaatschap of het onderschrijven van een credo.” Vanuit de contacten na de 
meditatie, kan ik alleen maar bevestigen dat het inderdaad in alle bescheidenheid lijkt 
te werken. 

Ik overnacht via het netwerk Vrienden op de fiets bij R.in Lier. Het is geen probleem 
dat ik om 21u30 pas aankom. De avond is nog jong genoeg om in een interessant 
gesprek te duiken. Haar engagement voor de samenleving is heel concreet: ze vangt 
twee pleegkindjes en is buddy voor een vluchtelingengezin. Haar professionele kennis 
die ze hanteert bij een bedrijf dat mensenoplossingen levert voor de hele levenscyclus 
van werknemers (van het betalen van werknemers tot het aantrekken, belonen en 
ontwikkelen van het talent dat bedrijven laat slagen) is bruikbare bagage om die klus 
te klaren. R. dwingt bewondering bij me af. Haar manier van leven is een zoveelste 
ervaring van Amazing Grace. 

De knooppunten leiden me tot aan de Schelde. Ik zie ter hoogte van Hoboken de 
overzetboot aanmeren aan de andere oever. Ik zal hier dus toch nog even moeten 
wachten. Ik heb ruim de tijd om op te zoeken hoe mijn planning zou zijn als ik hier, nu, 
vandaag langs Schelle zou gaan. Contact met Dieter leert me dat het er wel degelijk 
inzit om toch even langs te lopen bij Joske. Ik ga haar dus nog minstens één keer 
kunnen zien.  

Ik wil de lezer dezes niet al te zeer 
vermoeien, maar ik vind het het 
vermelden waard dat je Joske moet 
koppelen aan het Joske waar Willem 
Vermandere het over heeft op de covers 
van de cd’s die hij in Schelle opnam, aan 
Joske’s danske op zijn cd Onderweg, én 
aan Oude vriend (Van soorten), het 
viaticum dat Willem meegaf aan wijlen 
haar man Pier Bolsens. 

 

Het ommetje en de nieuw te berekenen reisweg gunnen me geen kom soep in Schelle, 
hoe lekker ze ook rook. “Ik ben aan het werk”, grap ik met Dieter en Els. Ik zou om 
17u in Eeklo staan en zelfs met de overzet van 13u00 in Schelle zit veel gelanterfant er 
niet meer in. Laat staan dat ik pas om 13u30 de Schelde zou kruisen. De soep zou me 
-hoe lekker ook- niet goed kunnen bekomen. 

Maar de zon schijnt, de knooppunten volgen elkaar mooi en om 17u stipt zit ik naast 
het Tamboerke, de 
marktszanger die 
tussen de kerk van 
Eeklo en het 
parochiecentrum onop-
houdelijk accordeon zit 
te spelen en zijn rol 
van sprekende gazet 
opneemt. Daar vindt 
Karel mij voor onze 
afspraak. 
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Tim en Joke zitten me binnen al op te wachten. Hun kinderen zijn er bij. De oudste laat 
me de communiedoos zien, waarrond ze gewerkt hebben. Met hem reconstrueert Joke 
ook de 7 verhalen van de veertigdagentijd. Het is één van de pakketten die in Godly 
Play worden gebruikt. Met de specialist in huis wil ik de vertelmethode nu eens van 
dichtbij ervaren. Ik zag haar al aan het werk tijdens een online viering van Oase – St.-
Truiden. Haar eigen interesse en creativiteit werden gedeeltelijk aangevuld met het 
beleid en het budget van de plaatselijke parochie, waardoor ze bijna alle Godly Play 
verhalen in voorraad heeft. De methodiek stamt uit de Anglicaanse kerk, maar is zo 
catechetisch en pastoraal, dat de dienst Gezinspastoraal het introduceerde in 
Vlaanderen. Het werkt met heel specifiek (natuurlijk) materiaal dat uitleenbaar is in 
diocesane centra, maar ook zelf aan te maken. Het vindt intussen zijn toepassingen op 
basisscholen en in ziekenhuizen, maar ook in woon-zorgcentra. Het zou wonderwel 
werken bij dementerenden. Het verhaal wordt gevisualiseerd. Gespeeld als het ware. 
Beweging met de attributen mag zijn tijd kosten. De stilte die het vergezelt, wordt als 
een katalysator. De verwonderingsvragen aan het eind hoeven niet beantwoord te 
worden, maar als dat met -bijvoorbeeld- kinderen aanwezige spontaan gebeurt, is geen 
enkel antwoord goed of fout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontmoeting is kort, maar leerrijk. Ik zal als geschenk een tekening meenemen naar 
Dominicus Gent, de tekening die het verhaal van de blindgeborene illustreert. Als ‘touw’ 
mag ik een donzig knutseldraadje aan de andere stukken vastknopen. Na het verhaal 
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en de verwonderingsvragen wordt er immers telkens een verwerking voorzien. 
Knutselen staat dan vaak op het programma. 

Ik breng 7 km verderop de nacht door. Karel heeft me een stukje op sleeptouw genomen 
en wijst me de kortste weg naar zijn geboortedorp. Ik reserveerde als Vrienden op de 
fiets een kamer bij Valentina uit Oekraïne, die als ingenieur standby blijft als waar ook 
ter wereld een probleem opduikt met een Volvo truck. Vooral bij het ontbijt krijg ik 
uitvoerige beschrijvingen van haar fietsavonturen en verhuisplannen. Maar het eetadres 
dat ze me bezorgt voor mijn zaterdagavondkost, was dik in orde. 

Op de wat frissere zondagochtend begeef ik me naar Gent. Een pad door het bos geeft 
een avontuurlijke start. Fietspaden langs de ‘lieven’ zijn ook voor wielertoeristen 
geliefkoosde routes. Maar als ik in Mariakerke de navelstreng van de R4 moet 
oversteken, word ik door een 
Zuid-Afrikaanse wielertoerist 
gevraagd een filmpje op te 
nemen voor een jarige in zijn 
vaderland. Hij kent deze 
fietsers ook van haar noch 
pluim, maar hij is in hun wiel 
blijven hangen en zijn aan de 
praat geraakt. Zo leid ik af uit 
de boodschap en de informele 
communicatie. Als 
wederdienst voor mij Amazing 
Grace inzingen, zit er nog net 
in.  

Een kronkelend pad eindigt op een fietsbrug, die me op een steenworp van de 
Blaisantkerk brengt. Jan lijkt zijn ogen niet te geloven, als hij me al aan zijn kerkdeur 
ziet staan. Ik ben me bewust van het statement dat ik maak door bij Dominicus op 

bezoek te gaan. Met vrouwen als 
voorgangers en een eigen zoektocht om 
liturgie te vieren, begeven we ons niet 
in het centrum van de Kerk. Maar Space 
for Grace wil elk ‘experiment’ valideren 
in zijn zoektocht om de parochie van de 
toekomst uit te tekenen. En het zoeken 
naar een hedendaagse liturgische taal 
hoort daar bij. Niet dat het project 
waarmee Dominicus geselecteerd werd 
daar rond draait. Dominicus was voor 

corona al op zoek om een verbrede, verbindende en geïntegreerde en online 
communicatie op rond de vier kernthema's: 
vieringen, Bijbel, Dominicaanse inspiratie 
en maatschappij & wereld. Het concept van 
streamen was daar al een middel toe, nog 
voor de van zondagsliturgie afgesneden 
geloofsgemeenschappen overal in 
Vlaanderen (en bij uitbreiding de wereld) 
deze digitale weg ontdekten (sommigen 
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met een heel professionele invulling, anderen met wat meer amateurisme. Maar de 
plots ontstane nood werd gelenigd!) 

Na de stemmige 
viering, die nog geen 
echte  ‘Dominicusvie-
ring ten voeten uit’ 
was wegens de laatste 
beperkende stuip-
trekkingen van coro-
namaatregelen, biedt 
een receptie de 
gelegenheid om wat 
mensen te ontmoe-
ten. Samen met de 
stuurgroep gebruik ik 

de maaltijd. Op het ritme van de drie (bescheiden maar smakelijke!) gangen maken we 
kennis met elkaar, vertelt…  , die ook de viering voorging, over de Dominicus-
gemeenschap aan de hand van een powerpoint en wordt de symbolische boodschap aan 
het volgende project overhandigd. Uit een eerdere planning hadden ze het Kerkhoek-
project van de PE Edith Stein onthouden. In de praktijk zal het nog even duren eer ik 
dat project bezoek. Filosofenfontein is wellicht mijn eerstvolgende reisdoel. Maar daar 
hoeft Dominicus zich niet aan voor te stellen. 
Zij laven zich aan dezelfde Predikherenbron. 
Ik kan niet anders dan de opdracht te 
aanvaarden: de boodschap is immers 
persoonlijk geadresseerd.  

Jan begeleidt me op de fiets door het 
verkeersvrije Gent tot aan het station. Ik 
heb het uurschema wat losgelaten. Het mag 
toch zondag zijn? Om toch tijdig in Leuven 
aan te komen, neem ik de trein tot 
Londerzeel. Tussen zes en zeven vanavond 
wordt daar het internationale team van Monitoring en Evaluation verwacht. Het is het 
inhoudelijke sluitstuk van deze tocht. 

Onderweg (in Laar bij Zemst) geraak ik in gesprek met Vera. Ze 
vraagt me of ik de knooppunten aan het controleren ben. Er is 
natuurlijk een gelijkenis, maar toch ook weer niet. Ik vertel haar het 
opzet van mijn tocht. Zij is onderweg naar de troostplek die Ferm 
inrichtte nabij de pastorie. ‘Omdat ze bij Ferm is.’ Maar ook om 
persoonlijke redenen. Zij neemt mijn zorg mee, ik de hare. Als ik een 
paar honderd meter aan een kapelletje passeer, kan ik mijn belofte 
al meteen waarmaken. Ik steek een kaarsje aan. Deze ochtend kreeg 
ik het nieuws dat mijn vader (weer) gevallen is (te vaak voor zo’n 
korte tijd), en dat een ernstig letsel aan zijn oog reden genoeg was 
hem naar Gasthuisberg te brengen. (Hij zou er die avond nog aan 
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geopereerd worden, maar tevergeefs. De schade is 
blijvend). Een ander fietser die er halt had 
gehouden, wil van mijn kaarsje aansteken wel een 
foto maken. Hijzelf verwonderde zich over het 
aantal kapellen dat hij op zijn tocht vanuit Brussel 
in deze streek aantreft, en vooral de diversiteit er 
van. Aparte bouwwerken, maar evengoed 
opgehangen aan huisgevels of uitgespaard in 
muren van schuren. Hij is ze gaan fotograferen en 
toont ze mij op zijn smartfoon. Stefan heet hij. 
Klinkt behoorlijk Vlaams voor een Franstalige. En 
toch verkiest hij het boven Etienne. We hebben 
een aangenaam gesprek en ik vat de laatste 
kilometers aan. K3 heeft het Provinciaal Domein 
van Hofstade geannexeerd. Nogal wat bezoekers 
hebben het losgeld betaald en tal van gadgets in 
ruil gekregen. Langs de vaart blijft het droog deze 
keer. Tijdens de eerste editie van Tracing Grace 
was dit traject ook één van de laatste stukken. 
Toen werd ik hier doornat. Vandaag is het prettiger 
fietsen. 

Zo arriveer ik in Leuven aan het hotel waar ik 
incheck als één van de laatsten van de werkgroep Monitoring and Evaluation, de groep 
die het wetenschappelijke luik van het Space for Grace-programma opvolgt en de 
learning communities evalueert. Morgen zal het accent vooral liggen op ‘learning’. De 
hele maandag wordt er aan gewijd. Mie Trees zal ons huisvesten. 

De zondagavond is er om 
informeel (en in feite voor het 
eerst met de voltallige groep) wat 
kennis te maken en collegiaal de 
banden wat aan te trekken tussen 
de Porticusmensen en de 
wetenschappers, tussen de 
theoretici en euh…de mensen van 
de praktijk. (Ik mag mijn 
specifieke plek toch ook 
innemen?) 

Het wordt een gezellige avond in verschillende etappes, die door een slinkend aantal 
deelnemers volbracht worden. 

De voertaal van het overleg is Engels. Dat vergt van mij extra concentratie. Niet zozeer 
om te verstaan, maar om me uit te drukken. Afgesneden van mijn mailbox heb ik de 
laatste berichten niet mee, maar probeer op mijn pootjes te vallen. Eén dia uit de 
powerpoint kruis ik voor mezelf aan. Het zijn de antwoorden die de deelnemers gaven 
op een kleine enquête. Deze inhoud houd ik best goed in mijn achterhoofd om bij 
contacten met de projectverantwoordelijken te overlopen, indien van toepassing. 
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Op het einde van de dag fiets ik nog even langs Gasthuisberg. Ik kan met de foto van 
een smakelijk etende opa het thuisfront wat geruststellen. Ik kan de assistent van de 
oogspecialist spreken: ze loopt even langs op de kamer. De vriendelijkheid waarmee 
het personeel van deze immense gezondheidsfabriek de patiënten en hun bezoekers 
benaderen is zielsverwarmend. Amazing Grace!  

Ik doorkruis de stad die al volop WK wielrennen ademt. De trein naar huis was niet mijn 
eerste plan, maar binnen de actuele context wel de beste. 

Er volgt op woensdag een epiloog op mijn tocht met het bezoek ter plaatse aan Xenner. 
Ik leg van thuis uit niet de hele weg met de fiets af. Maar genoeg om de ervaring te 
hebben hoe het is om de standplaats van Xenner te ontdekken. Ik ken de aanwezigen 
bij naam. Wat bezoekers betreft, mensen uit de buurt, komt het vandaag traag op gang.  
Er is iemand van het inloopcentrum, dat vlakbij ligt. De pastoor-deken komt even langs. 
We gaan eens kijken bij de blokhut die tijdens de winter onderdak kan bieden. En toch 
is er wat verloop, wat gesprek. Enkele kinderen laten hun nieuwsgierigheid overwinnen 
en genieten van het spel om in de caravan een stukje cake te mogen eten met een 
drankje er bij. Was RTV op de uitnodiging ingegaan, ze hadden mooie beelden kunnen 
schieten. 

Een vriend van de fa-sleutel 
is op mijn uitnodiging vanuit 
Lommel-Werkplaatsen naar 
hier gekomen en is 
symbolisch zo toch een 
beetje mee op tocht 
geweest.  

Als ik ’s avonds met het 
uitladen van mijn fiets 
Tracing Grace 2.0 afsluit, 
heeft mijn GPS 499 
kilometers geregistreerd. 
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