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Kerst- en Nieuwjaarswensen 2020 - 2021 
 
Wens van Jaak Kerkhofs en LieveBuyse 
 

 
 
Wens van Staf Timmers en Hilda Peeters 
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Wens van Ann Verstraelen en Eric Stoffelen 
 

 
 
Wens van Gerd Olaerts en Raf Verheyde 
 
Wij wensen jullie 
Heel fijne kerstdagen 
En een hoopvol nieuw jaar! 
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Wens van Paula Veestraeten Paula en Guido Caerts 
 

 

 
 
 
 

Je kunt je leven 
elk ogenblik 

opnieuw beginnen 
door niets meer te willen 

dan dit nu. 
 

Stefan Hertmans 
 

 
Veel zalige nu-momenten, 

die wensen we jullie 
in het licht van het Geboortefeest 

en in het nieuwe jaar dat hoe dan ook 
weer ongewoon zal zijn … 

 
Van harte, 

Paula & Guido 
 

 
Wens van Ille Demarcke 
 
Hieronder post ik een tekst die ik kreeg van mijn inspectie godsdienst voor Kerstmis. 
Ik vond die zo mooi dat ik die ook wou meedelen. 
groetjes 
 
Dat wat onvoorwaardelijk, onophoudelijk en dringend een beroep op 
ons doet, dat wat roept om vrede en gerechtigheid, om het geschenk 
en de vergeving, om genade en gastvrijheid, om erkenning en 
ontmoeting, roept in naam van God. Niet zozeer het existeren van 
God, maar vooral Zijn insisteren is daarbij bepalend. 
In de bijbel is het bestaan van God geen issue. De Bijbel vertelt 
verhalen over het leven en het bestaan van mensen. Die kwamen in hun 
ontmoetingen en ervaringen iets op het spoor dat hen raakte, dat hen 
niet los liet. Dat zou je het aandringen van God kunnen noemen. 
Mensen die de grenzen verleggen, mensen die voor de vrede vechten en 
dienstbaar zijn aan de armen, mensen die het opnemen voor anderen en 
tegen onrecht allerhande of gewoon mensen die tijd maken voor echte 



4 

 

ontmoeting, zij zijn het fundament van het koninkrijk van God, met 
of zonder God. Zij zijn de mensen van God in de meest letterlijke en 
belichaamde betekenis. Het zijn de mensen die het aandringen van God 
omzetten in Gods bestaan. Zij geven God een lichaam door te 
volharden in de broosheid; door afstand te houden maar niet los te 
laten; door gewoon hopeloos hoopvol te blijven. Zij doen Hem geboren 
worden, elke dag opnieuw. 
Het is heilzaam dat we dat één keer per jaar ook vieren. 
 
Ik wens jou een zalige kersttijd en een jaar vol van 
betekenisvolle ontmoetingen waarin je het aandringen van God mag 
beleven. 

Wens van Odette Storms 
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Wens van Elly Mondelaers 
 
Voor 2021 wens ik jullie graag  
dag en nacht 
een wegwijzende ster 
op het pad  
naar menswording… 
  

Wens van Annie Thijs en Jules Van Looveren Ⴕ 
 

 

 

Kersttijd 2020 heel anders 
 

sober en stiller, 
kwetsbaar en zorgzaam, 

 
alleen-zijn en eenzame vrijheid biedt mogelijkheid 

om de betekenis van deze  
greep op onze wereld te begrijpen 

 
geeft tijd om het verhaal van je leven aan jezelf en 

je liefsten te vertellen 
 

krijgen we een kans om samen een 
nieuwe ingangsdeur te maken 

voor het jaar 2021 
 

waarin we warmhartig samenleven in de nieuwe 
komende tijd zodat misschien het verhaal van kerst 

meer tot zijn recht kan komen. 
 
 

 
Wens van Geert Dedecker 

OP ZOEK NAAR LICHT IN DE DONKERTE  
VAN LOCKDOWN EN CORONA-TIJDEN… 

 
Een verhaal uit de Schrift (Genesis 15, 1-6) 
Ook Abraham – de vader van het geloof, de primus inter pares van Gods Volk onderweg, weet mee te spreken 
van twijfel in de nacht en van onrustig afwachten wat de toekomst brengen zal. Lees maar wat er geschreven 
staat in het boek Genesis, het boek van de menswording, hoofdstuk 15, 1-6. 

Het gaat zo: Abraham, die al zo lange tijd op weg is naar ‘het nieuwe normaal’ en alsmaar op reis is ‘tussen de 
liefde en de leegte’, wordt ineens doods-benauwd. Hij vreest dat God hem in de steek laat en zijn gedane 
beloften niet waarmaakt. Je hebt me toekomst beloofd, een kind en een land, zegt hij  – en er valt op de lange 
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weg die ik zo moeizaam ben gegaan geen spoor van dat alles te bekennen. ‘Hoe zit het God, met die belofte van 
Jou?’, vraagt hij vertwijfeld. ‘Komt er ooit wat van?’ 
 
En God zegt daarop: Kom even naar buiten, Abraham. Kom hier toch even staan in het licht van de sterrenhemel. 
En tel dan alle sterren als je kunt, alle licht-punten, alle signalen van het goede dat overal gebeurt. En wèèt dat 
er velen zijn zoals jij, die twijfelen én toch blijven gààn…  
 
Dit moeten we doen, om troost te vinden in de nachten van corona en lockdown: af en toe naar buitengaan, 
ons uit onze tent, uit ‘onze bubbel’ en ‘ons kot’ laten lokken en naar de hemel kijken.  
Tel dan, wanneer je buiten bent, de sterren als je kunt. 
 
de vonken vuur, 
de liedjes van verlangen, 
de uren van vervulling,  
de stappen naast de jouwe,  
de ochtenden vol schoonheid,  
de woorden die bezielen,  
de tekentjes van vriendschap,  
de armen om je heen, 
de duwkes in de rug, 
de opgestoken duimen, 
de aaikes en de zegentjes, 
de plaatsen van ontmoeting,  
de ogenblikken van verwondering,  
de redenen tot dankbaarheid,  
de ontelbare namen voor  
het kleine geluk… 
 
Ze helpen al de rest verteerbaar maken. 
(naar een tekst van Kris Gelaude) 
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Wens van Yvonne Veugen-Willems 
 

DAT IS KERSTMIS 
 
Soms vragen mensen zich af 
is het wel waar 
dat verhaal van Bethlehem 
over Maria en Jozef en het kind 
over herders, engelen en koningen 
zeker is, 
dat tweeduizend jaar geleden, 
iemand naar de aarde is gekomen 
met een boodschap van liefde en mededogen, 
ons getoond heeft dat wonderen gebeuren 
wanneer mensen elkaar 
met gedachten, woorden of gebaren 
liefdevol aanraken. 
 
het hoopvolle is 
dat ieder jaar, 
in de donkerste dagen 
een heel subtiel net van licht 
rond de aarde geweven wordt. 
Zijn het engelen die dat net weven, 
of doen we dat zelf ? 
Misschien doen we het wel samen 
dat zou pas mooi zijn. 
 
maar dat heel subtiele licht 
maakt ons hoopvol en blij 
het voedt ons verlangen 
om zachter en liefdevoller 
met elkaar om te gaan. 

   DAT IS KERSTMIS 
 
Blijf geloven in de droom 
van een mooie wereld 
een wereld waarin koningen, 
herders en engelen 
vaders, moeders en kinderen 
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vreugdevol samen zijn. 
Een wereld waarin het oosten en het westen, 
het zuiden en het noorden 
elkaar lachend ontmoeten. 

 
      DAT IS KERSTMIS    
 
 
 
Wens van Marie-Alice  Hermans en Theo Nysten 
 

 
Het voorbije jaar keken  
             we uit 

naar lichtpuntjes groot en        
             klein 

Maar we hebben allemaal  
      geleerd 

dat we dit ook zelf kunnen  
      zijn 
 

ZALIG KERSTFEEST en GELUKKIG 2021 
 

Theo en Marie-Alice 

 
 
 


