
Kerst, 

IK kan er niet aan ontkomen om iets te schrijven wat op de een of andere manier te maken 

heeft hebben met Kerstmis. En eigenlijk zou het een kerstcolumn moeten zijn met 

gezelligheid, feest, lekker eten, leuke mensen, cadeautjes en natuurlijk een kerstboom. Maar 

ook dit jaar heeft het wat langer geduurd eer ik in een soort kerstgevoel ging geloven. 

Maar ik merk dat het zin verandert en dat merk ik ook in mijn omgeving. Het Sinterklaas 

feest was anders dit jaar, alles is nog anders dit jaar en dus kerst ook. Al voor dat Sinterklaas 

het land uit was zag ik veel woningen en huiskamers veranderen in “kerstlichtjes” land. We 

zoeken de gezelligheid, de gordijnen dicht, veilig binnen, even weg van de Corona ellende, 

met de lampjes en de kaarsjes aan. Veel kerstlampjes, huisjes en natuurlijk een flink gevulde 

kerstboom met de daaronder de kerstcadeautjes.  

Buiten zijn de versieringen en de soorten verlichting volgens mij ook weer iets meer. Dit jaar 

lijkt het wel alsof steeds meer mensen daar aan meedoen. Overal zie ik volop licht 

verschijnen. Het lijkt wel van, volg het licht en je komt bij mijn huis. En zelf doe ik daar ook 

aan mee. Mijn lichtjes boom torent hoog boven de schutting uit. In de supermarkt hoorde ik 

iemand  zeggen, “we laten de gordijnen ’s avonds maar open, dan zien we lampjes buiten zo 

mooi”.  

Met z’n allen gaan we voor de kerst, het geeft wel een gezamenlijk doel. Een kennis zei 

halverwege November, “ik wordt nu al een beetje kriegelijk van de kerstmuziek op de radio. 

Het is pas November”. Maar ze was wel een van de eersten met de opgetuigde kerstboom in 

de kamer. 

Maar de realiteit is ook dat deze maand er nog steeds anders uitziet dan in het verleden. Ik 

dacht een maand geleden b.v. positief over het doorgaan van een kerstmarkt in onze 

gemeente. Nu nog ziet de wereld er anders uit en kunnen dit soort evenementen niet 

doorgaan. Ik vraag me wel es af wat het perspectief is. Vaccineren?  De boosterprik? De 

zomer? De immuniteit? Alles opengooien? Soms wordt je er moe of moedeloos van. 

Wanneer is het eind in zicht? 

Maar toch is het, denk ik, belangrijk positief te blijven en dat b.v. uit te dragen in de maand 

december, de maand van het licht. Maak b.v. ’s avonds es een wandeling door je buurt of 

dorp en verwonder u over de mooie eyecathers die er her en der zijn te bewonderen. 

Zoek vooral tijdens deze donkere dagen het licht op en daarmee sluit ik deze column af en 

wens u een fijne feestdagen, een gezond en gelukkig 2022.   


