ONDERWEG MET DE JEUGD NAAR DE ABDIJ VAN BERNE
Ben jij een meeloper of loop jij je eigen pad? Eén van de vragen waarmee de vrijwilligers met de
jeugd in gesprek waren.
Een week lang ging Regio Den Bosch onderweg met vijf verschillende klassen van het
Fioretticollege Veghel.
Vijf dagen is er gepelgrimeerd met de jeugd. ’s Morgens vroeg kwamen de vrijwilligers bijeen op school
om het dagprogramma door te nemen. Daarna kennis maken met de klas en in kleine groepjes op weg
naar de abdij van Berne in Heeswijk Dinther.
Veel vrijwilligers zijn in gesprek gegaan onderweg met de jeugd over wat hen zoal bezighoudt, hoe hun
toekomst eruit ziet en lopen zij hun eigen pad of lopen ze makkelijk in de stroom van anderen mee.
We hebben ze wat meer bewust gemaakt van de keuzes die ze kunnen maken in het leven.
Alhoewel de kinderen tijdens de evaluatie vertellen de tocht saai en lang te vinden denken we wel
“gezaaid” te hebben. Het oogsten komt immers pas veel later, dat besef komt vast nog wel.
De gesprekken over het leven onderweg en met de pastoor vonden de kinderen het interessantst. En dat
ze het huis van de pastoor, de Abdij, mochten bezichtigen was gaaf.
Onderweg is de Kildonkse molen aangedaan en hebben we uitleg
gekregen over de olie- en graanmolen. Leerzaam vonden sommige
kinderen het kijkje nemen in de molens zelf.
In Dinther hebben we een protestant kerkje bezocht en uitleg
gekregen.

Op de Abdij wachtte Joost Jansen, de Prior van de Abdij ons op
en verwelkomde ons. De jeugd ging na de lunch met hem in
openhartig gesprek. Mooi te zien wat er zoal voor vragen leven
bij de jeugd en hoe open Joost de jeugd antwoordde.
Een rondleiding door de schitterende Abdij volgde om vervolgens
in de kerk met elkaar een wens met een brandende kaars door te
geven.

De kinderen gingen naar huis met een heus pelgrimscertificaat, een energiesteentje voor als ze het wat minder
makkelijk hebben. Onderweg of al van huis heeft de jeugd een
steentje meegebracht om bij het “Cruz de Ferro” achter in de
tuin van de abdij neer te leggen met als doel hun last achter te
laten en een wenst te doen voor de toekomst.
De vrijwilligers nemen van
hun groepje persoonlijk
afscheid met het uitreiken
van een kaars.
Een mooie week aldus Mientje van de Graaf en Henk Murraij
en maken van de gelegenheid gebruik om de vele vrijwilligers
die een bijdrage hebben geleverd hartelijk te bedanken. Super.
Wat nu zo mooi is, we menen de jeugd veel mee te geven maar
ondertussen worden we prachtig door ze gespiegeld.
Mientje van de Graaf en Henk Murraij

