
In de zonovergoten MInervoIs, een ruIg 
en onbekend wIjngebIed In het zuIden van 
FrankrIjk, lIgt het dorpje CantIgnergues. 
zuChtend In de hete MIddagzon lIjkt dIt 
een plaatsje als alle andere, Maar wIe de 
sChIlderaChtIge huIsjes nadert, wordt ver-
rast door een bruIsend dorpsleven  waar 
nuChtere hollanders op z’n Frans vakantIe 
vIeren en genIeten. dIt Is leven Mét god In 
FrankrIjk.

Een hoopvolle geschiedenis 
het kleine, onaanzienlijke plaatsje Cantignergues kent 
een bewogen geschiedenis. onder de bezielende 
leiding van nederlandse zendelingen veranderde 
het verlaten dorp in een plek van perspectief voor 
jonge drugsverslaafden. In het licht van het evangelie 
maakte hun wanhoop plaats voor hoop. het is deze 
hoop die ook centraal staat in het tegenwoordige 
vakantiedorp. want nog steeds is Cantignergues een 
plek van verandering en bezinning, een ‘poort van 
hoop’. avontuurlijke vakantiegangers en rusteloze 
reizigers uit alle christelijke windstreken strijken 
neer in Cantignergues om de alledaagse drukte te 
ontvluchten. te midden van glooiende heuvels en uit-
gestrekte wijngaarden hervinden zij zichzelf, god en 
elkaar. om vervolgens geestelijk verfrist en bemoedigd 
weer terug te keren op hun werk, in de kerk en in de 
maatschappij. 

Bruisend dorpsleven 
het is trouwens wel even zoeken op de kaart en met 
een tomtom is Cantignergues al helemaal niet te 
vinden. “er loopt alleen een klein, kronkelig weg-
getje naar het dorp toe”, merkt een gast op. om er 
lachend aan toe te voegen: “Maar dat past juist bij de 
uitstraling en het doel van het dorp!” want waar de 

verharde weg eindigt, begint het avontuur: of je nu 
letterlijk in het diepe springt tijdens één van de span-
nende outdooractiviteiten, of je liever terugtrekt  in 
de stille dorpskapel. gasten verblijven in prachtig gere-
noveerde negentiende-eeuwse huizen, geheel in me-
diterrane sfeer. de dikke stenen muren bieden stilte 
en verkoeling.  loop je door de deur naar buiten, dan 
tuimel je zo het bruisende dorpsleven in, de warmte 
en gezelligheid tegemoet. op het dorpsterras is alle 
ruimte voor een praatje, al dan niet onder het genot 
van een goed glas wijn uit de streek. jongeren treffen 
elkaar in de zitkuil bij het zwembad of in de gezellige 
groepsruimte. sportievelingen kunnen meedoen met 
tal van outdooractiviteiten, zoals klimmen en abseilen. 
en dan is er nog de wekelijkse dorpsbarbecue, waarbij 
het hele dorp uitloopt om te genieten van de Franse 
keuken, van gezelligheid en van elkaar. 
niet iedereen neemt actief deel aan het dorpsleven, 
en dat hoeft ook niet. “sommige gasten komen alleen 
naar de zondagse samenkomst en gaan verder hun 
eigen gang. Maar er zijn ook gezinnen die bij iedere 
activiteit van de partij zijn”, zo vertelt rianne, die 
afgelopen zomer met haar gezin in het dorp te gast 
was. samen met haar man verzorgde ze twee weken 
lang de zondagse samenkomst en de ochtend- en 
avondsluitingen in de dorpskapel. “ongemerkt 
maak je trouwens toch al snel even een praatje met 
iedereen, bijvoorbeeld bij de afwas of als je brood 
gaat halen. je bent tenslotte broers en zussen van 
elkaar, hoe verschillend je achtergrond ook is.” want 
de gasten in Cantignergues zijn afkomstig uit alle hoe-
ken van de kerk, van gereformeerd tot evangelisch en 
alles wat daartussen zit. een bonte mix van mensen, 
die ondanks hun verscheidenheid samen vakantie 
vieren. rianne: “het is bijzonder om te zien dat er 
échte eenheid ontstaat. god spreekt, dwars door alle 
verschillen heen.”  

naast pastoraal werkers zijn er in het hoogseizoen tal 
van andere vrijwilligers op de been die het dorpsleven 
draaiend houden. gasten verwelkomen, schoonmaken, 
toezicht houden bij het zwembad, kinderactiviteiten 
organiseren, de wekelijkse barbecue…  Cantignergues 
is niet alleen een avontuur voor gasten maar ook 
voor de veelal jonge vrijwilligers. eén van hen vertelt: 
“eigenlijk maak je als vrijwilliger een heel leven mee 
in een hele korte tijd. van vrolijkheid en blijdschap tot 
moeilijke momenten, niets gaat aan je voorbij.”  

Waardevolle stilte 
Cantignergues is niet alleen onvindbaar voor de 
tomtom. omringd door rotsige berghellingen en 
kastanjebossen heb je ook geen mobiel bereik. die 
onbereikbaarheid blijkt overigens wonderen te doen 
voor je hemelse verbinding! niet voor niets vinden 
jaarlijks diverse retraitereizen plaats in Cantignergues. 
drijvende kracht achter deze bezinningsweken is victor 
van heusden. als voormalig directeur van retraitecen-
trum de spil weet hij als geen ander hoe belangrijk 
het is om de stilte op te zoeken: “Cantignergues 
heeft me vanaf het allereerste begin geboeid. het 
is een schitterende plek tussen de bergen en de 
wijngaarden. In Cantignergues zijn, betekent dat 
je extra aandacht geeft aan jouw geloofsleven, de 
keuzes die je maakt, de plaats die god in je leven 
inneemt. eigenlijk ben je heel basaal gericht op wie 
jij bent en wat het evangelie voor jou betekent.” hij 
kijkt dan ook met veel enthousiasme uit naar de 
maand april, waarin het dorpje volledig in het teken 
zal staan van retraite. victor: “het is bijzonder dat veel 
mensen – juist in deze tijd – opnieuw de waarde van 
stilte ontdekken en hun kompas afstellen op jezus 
Christus.” 
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