
Zomers van zegen
Vrijwilligers vertellen over hun belevenissen in vakantiedorpje Cantignergues

Ieder jaar zetten talloze vrijwilligers zich vol overgave in om ons vakan-
tiedorpje in Frankrijk tot een welkom thuis te maken voor gasten uit alle 
windstreken. Van koken, klussen en schoonmaken tot buitensportactivitei-
ten en pastoraal werk: zonder hun inspanning en toewijding zou Cantig-
nergues haar hart verliezen! Tijd dus voor een korte kennismaking met 
deze kanjers. De redactie van Wij Weten Waar sprak drie vrijwilligers die elk 
een ‘zomer van zegen’ beleefden in de glooiende Zuid-Franse heuvels. 

“Wat een voorrecht!”
Wie: Alrik & Rianne Aalbers uit Ede
Wat: pastoraal medewerkers 

Als Alrik en riAnne in Augustus met hun vier kinderen nAAr 

CAntignergues Afreizen, weten ze totAAl niet wAt hen te wAChten 

stAAt. gelukkig wordt het gezin grAAg verrAst. “we houden wel 

vAn het onbekende”, lACht riAnne, “en het leek ons gewoon heel 

bijzonder om een keer op deze mAnier vAkAntie te vieren. Als 

pAstorAAl werker kun je eCht iets voor een Ander betekenen, Al is 

het soms Alleen mAAr door er gewoon te zíjn.” 

twee weken lang verzorgden Alrik en rianne de zondagse samenkomsten en 
de dagelijkse ochtend- en avondsluitingen in de kapel. “dat zijn echt momenten 
van ontmoeting”, aldus rianne. “de vakantiegasten komen uit alle hoeken van 
de kerk. het is mooi om te zien hoe in al die verscheidenheid toch een eenheid 
ontstaat. god spreekt, dwars door onze verschillen heen.” dat gebeurt soms heel 
letterlijk, merkte Rianne. “Na afloop van de zondagsviering kwam er een jongen 
naar me toe. hij had een week geleden zijn hart opnieuw aan jezus gegeven en 
had daarbij precies de tekst ontvangen waarover ik iets had verteld. dat was zo’n 
bevestiging voor hem! maar ook voor mij, want ik had veel gebeden voor deze 
samenkomst en vond het heel spannend om zo vlak na aankomst in het dorp 

Deel 1 Van een DrIeluIk

20    WWW 6/2014



de Volgende keer maken we kennis met Mark van den 
Berg, buitensportinstructeur in opleiding. ”Dit is het 
tofste vrijwilligerswerk dat je ’s zomers kunt doen!”

meteen aan de slag te gaan. wat een bemoediging! ik bedoel: hoe 
groot is die bijbel wel niet, hoeveel teksten staan er wel niet in! en dat 
ik nou juist deze tekst had uitgekozen...”

een luisterend oor
het staat gasten in Cantignergues vrij om wel of niet deel te nemen 
aan de vaste momenten van lofprijzing en stille tijd. “het ene gezin 
komt alleen naar de zondagse samenkomst en gaat verder zijn eigen 
gang. maar er zijn ook gezinnen die bij iedere activiteit van de partij 
zijn. ongemerkt maak je trouwens toch al snel even een praatje, bijvoor-
beeld aan de rand van het zwembad of al wandelend door het dorp”, 
vertelt rianne. “door beschikbaar te zijn, merk je wel dat mensen eer-
der op je afstappen. en als pastoraal werker heb je ook eerder diepere 
gesprekken dan anders, want mensen nemen je sneller in vertrouwen.” 
voor rianne heeft pastoraat vooral te maken met een luisterend oor, 
met aandacht hebben voor de ander. “je loopt een tijdje met de ander 
op. wat een voorrecht!”   

mAn en vrouw
rianne en Alrik zijn jarenlang zendeling geweest in Centraal-Azië. 
hoewel ze al weer zeven jaar in nederland wonen, blijft het hol-
landse leventje soms wennen: “wanneer je als zendeling terugkomt in 
nederland is alles opeens erg individueel: je baan, je taken in de kerk, 
je plekje in de maatschappij”, legt rianne uit. ze heeft het dan ook 
als een zegen ervaren om een zomer lang intensief met haar man op 
te trekken in het geven van pastoraat. “dit is iets wat we echt samen 
konden doen, met elkaar konden vormgeven.” in Cantignergues stond 
het stel iedere dag vroeg op om de dag voor te bereiden en aan god 
op te dragen. “voor dag en dauw zaten we dan voor ons tentje als man 
en vrouw, biddend in de stilte, biddend voor het dorp, voor de mensen. 
dat waren gezegende momenten.” 

stilgezet Als gezin
ondertussen hoefde rianne zich geen zorgen te maken om haar vier 
boys, want die konden zich helemaal uitleven bij de outdoor activiteiten 
in het dorp. “Abseilen, tokkelen, mountainbiken… ze hebben zich geen 
moment verveeld!”, blikt Rianne terug. “Tegelijkertijd is het fijn om te 
weten dat de kinderen in een veilige omgeving vakantie kunnen vieren. 
je bent toch als broers en zussen onder elkaar.” de gemoedelijke dorps-
sfeer sprak rianne erg aan. “tijdens een gewone gezinsvakantie ben je 
er natuurlijk ook even tussenuit, geniet je van de natuur en zie je daar 
wel gods grootheid in. maar nu werden we echt veel meer stilgezet als 
gezin. ik bedoel: we zijn altijd heel actief op vakantie en doen van alles, 
maar de eerste week ben ik het dorpje niet eens uit geweest! nou ja, ik 
heb natuurlijk wel door de omgeving gewandeld, maar verder niets... en 
ik heb het niet eens gemist! zo rijk is het om in het dorpje te zijn. een 
heel bijzondere plaats.”
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