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DIERBARE PAROCHIANEN.                                                                   Pastorie 21-12-2020 
 
Ofschoon al zorgvuldig uitgelekt, maakte de toespraak van premier Rutte van 14 december  
de nodige indruk. De voor de toespraak bewust gekozen entourage werkte daaraan mee. De 
werkkamer van de premier in het Torentje, handen over elkaar op tafel, daarboven een wat 
vermoeide gezicht van de premier, zich bewust van de ongemakkelijke boodschap die hij te 
brengen had. De ernst van de situatie was de aanleiding  dat Nederland op slot moet tot 19 
januari. Weg de familiale warme gezelligheid, weg het kunnen beleven bij elkaar te horen en 
de uitgebreide kerstmaaltijd van de hele 
familie. Weg ook de mogelijkheid op 
betrokkenheid van velen met medemensen 
in armoede of eenzaamheid.  Opnieuw ook 
belasting voor de ouders en gezinnen nu de 
scholen moeten sluiten. En opnieuw 
negatieve economische gevolgen voor de 
gesloten horeca, uitgaansgelegenheden en 
sportscholen.  Voor de gezinnen door de 
sluiting van de scholen. Is het niet bizar dat 
we in onderlinge nabijheid, elkaars gezondheid kunnen schaden?  Denken we aan de 
gesloten cafés, verzamelpunten voor wandelaars en dorpse verengingen. De anderhalve 
meter afstand verhindert de liefdevolle omarming, de knuffel, de arm om de schouder, die 
zoveel betekenen in ons maatschappelijke verkeer. En nu blijkt in deze coronatijd dat 
nabijheid aan elkaar niet altijd heilzaam. Onwetend en onbedoeld kunnen we elkaar 
besmetten. Dat nabijheid overigens niet altijd heilzaam is weten we uit allerlei incidenten 
met kwalijke gevolgen.  
 
We staan nu ons land op slot is gegaan opnieuw voor de opgave wat ons overkomt serieus te 
nemen en er zo mee om te gaan dat het onszelf maar ook onze medemensen niet schaadt.  

We blijven immers uitzien naar volwaardig leven. We verlagen ernaar erkend te 
worden als mens, ‘gezien’ te worden, van betekenis  te zijn en mee kunnen doen in 
de samenleving. We weten ook hoe belangrijk het is te kunnen opgroeien in de 
geborgenheid van de liefde van een thuis, van ouders, van het gezin of leefomgeving 
waar we deel van uitmaken. Regelmatig wordt in media stil gestaan bij degenen die 
een liefdevol leefklimaat missen.  

Op het nieuws ging het onlangs over eenzaamheid en depressie bij jongeren in deze 
coronatijd en pessimisme als ze aan hun toekomst denken. Die gemoedstoestand is 
invoelbaar nu ze hun leeftijdgenoten en leermeesters niet kunnen ontmoeten omdat 
scholen dicht zijn, verenigingsbijeenkomst niet mogelijk. Van de ene kant zijn ze op zoek 
naar hun plaats buiten het huiselijk milieu, van de andere kant zijn de mogelijkheden om 



daarnaar te zoeken op slot. De smartphone en de apps zijn ontmoetingsmogelijkheden maar 
dan toch op afstand.  En je kunt er gebruik van maken of niet. 

In deze  door corona beheerste situatie vieren we 
dit jaar KERSTMIS.  
Van harte wens ik, mede namens pastor 
Franssen, ons clusterbestuur en de afzonderlijke 
kerkbesturen jullie allen een gezegend 
Kerstfeest. We spreken ook onze bewondering 
uit naar onze verenigingen en hun besturen en 
de creatieve manier waarop de laatstgenoemden  
hun leden van nieuwsbrieven, kerst- en 
nieuwjaarswensen en attenties voorzien. Dat is 
bemoedigend.  

 
En toch….  
We realiseren ons de trouwe aandacht  van ouders en leerkrachten om de leef- en 
leermogelijkheden van kinderen zo goed mogelijk in stand te houden.  
We denken aan de neringdoenden en horecamensen in onze dorpen, zo beperkt in hun 
mogelijkheden, zo noodzakelijk voor ons dorpse samenleven.  
Dat zoveel mensen aandacht schenken aan elkaar, behulpzaam zijn, eenzaamheid helpen 
(ver)dragen, steun geven aan goede doelen wereldwijd is zeker in deze tijd. Daar kunnen we 
toch dankbaar voor zijn, dat er in zoveel mensen zoveel goeds leeft. 
We hopen natuurlijk  allemaal, dat we gevrijwaard mogen blijven van het coronavirus en zijn 
varianten. We hopen dat de vaccins  
effectief genoeg zullen zijn om in ons de aanmaak van antistoffen te ondersteunen.  

 
 

CONCRETE (ON)MOGELIJKHEDEN IN DE KERSTTIJD 
 
Maandagavond, 21 december wordt in de Sint 
Cunibertuskerk van Wahlwiller door onze lokale 
omroep 3-Heuvelland de NACHTMIS  
opgenomen, muzikaal ondersteund door twee 
dwarsfluitspeelsters. Die opname wordt 
uitgezonden op de TV op 24 december om 22.30 
en daags daarna (eerste Kerstdag) nog eens 
herhaald. 
In onze parochiebladen en de websites kunt u 
vinden welke VIERINGEN er t/m Nieuwjaarsdag 
in onze kerken gehouden worden.  
Omdat tijdens de vieringen maar dertig parochianen toegelaten worden, en veel mensen 
dus thuis moeten blijven kan men in de gezinnen gebruik maken van een korte 
KERSTVIERING THUIS van onze GEZINSMISWERKGROEP. Die kerstviering thuis is te vinden op 
onze websites en daarvan te kopiëren of ‘downloaden’.  In onze kerken lagen j.l. weekeinde 
ook een aantal exemplaren ter beschikking van degenen die thuis niet in het bezit zijn  van  
computer/printer. Maar nu men in deze coronatijd onderling zo behulpzaam is, kan men zich 
ook laten helpen door vrienden of buren. 



Verder bieden de media als TV, radio en internet heel wat mogelijkheden om zich tijdens de 
kerstdagen te laten inspireren tot heilzame gedachten en goede daden. 
 

Ik wens u allen, mede namens collega André Franssen, het 
bestuur van cluster Morgenster en de kerkbesturen:   
  

ZALIG KERSTFEEST 

en                             

GEZEGEND EN VOORSPOEDIG 
NIEUWJAAR 

      


