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De  jaarlijkse  kerst-  en
nieuwjaarsbrief,  het  lijkt
een  beetje  op  een
verplichting; het hoort er
nu eenmaal bij. 
Toch  is  het  meer  dan
dat,  zeker  in  dit
bijzondere jaar,  nu alles
zo  heel  anders  is  dan
anders. Wat een jaar! 

Had  iemand  ons  in
januari 2020 verteld dat
een  virus  vanuit  China
de  hele  wereld  op  zijn
kop  zou  zetten,  dan
hadden  we  het  niet

geloofd. Intussen zijn we een jaar verder en is ons leven
behoorlijk  door elkaar geschud.  Iedereen is de afgelopen
tien maanden van dichtbij in aanraking gekomen met de
gevolgen van het coronavirus.

Vanmorgen moest ik hieraan denken, toen ik voor het eerst
sinds 25 oktober weer de mis mocht voorgaan in de kerk
van  Hamont.  Op  weekdagen  zijn  de  diensten  nu  weer
toegestaan, in het weekeinde  niet. Zelfs op Kerstmis geen
dienst, nog nooit meegemaakt in mijn leven. Gelukkig dat
wij in onze eigen kapel vieringen kunnen hebben, want het
gaat  om  een  privéruimte.  Ja,  het  is  me  het  jaar  wel
geweest… 



Ook bij ons sloeg het coronavirus in alle hevigheid toe. Op
zeker moment lagen er zes confraters in het ziekenhuis en
moesten de overige in quarantaine. Aan ziekenbezoek viel
niet te denken. Onze oudste, bijna 91, kwam te overlijden.
We zaten wel  even in een diep dal,  en dat zo vlak voor
Kerstmis, een tijd die altijd zo’n  bijzonder karakter heeft.
Onze  keuken  ging  dicht,  eten  laten  brengen,  geen
wekelijkse  was  meer,  onderhoudspersoneel  tijdelijk
werkeloos, en ga zo maar door. Gelukkig is het tij intussen
weer gekeerd.

Momenteel ligt er nog één confrater in het ziekenhuis, die
echter de komende week naar huis zal komen, zij het mét
zuurstof.  Zelf  ben ik er goed vanaf gekomen. Alle dagen
dokterscontrole,  mondmasker,  geen  bezoek,  en  zoveel
mogelijk thuisblijven. Het had erger kunnen zijn. Zaak om
het hoofd koel te houden en de moed niet te verliezen. En
een helpende hand te bieden waar nodig en mogelijk. 

Zo kijk ik uit naar het nieuwe jaar, niet wetend wat het ons
zal brengen. In mei 2021 zal in Rome de zaligverklaring zijn
van onze Stichter Pater Jordan (1848-1918). Ik had mij vast
voorgenomen  daaraan  deel  te  nemen,  maar  onder  de
huidige  omstandigheden  is  het  allemaal  nog  niet  zo
duidelijk. 

Vandaag  is  de  bedéling  van  het  anti-coronavaccin
begonnen.  Hopelijk  betekent  dit  opnieuw  vreugde  en
vertrouwen, zoals ook de vroege kerstlichtjes dit jaar een
schuchtere poging waren om het moreel wat op te krikken.
Kleine daden van betrokkenheid en hulpvaardigheid lichten
overal op in deze barre tijden. Redenen te over om elkaar
te wensen, dat de vele stille tekenen ook in het jaar 2021
ons  houvast  en  onze  hoop  mogen  zijn.  Dat  wens  ik
iedereen van harte toe: 

een zalig en gelukkig Nieuwjaar!
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