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Dromen naar warmte begrip en liefde.
Dromen of het echt beleven van de sferen rondom ons in deze tijd, beter
gezegd tijden, van overdreven commerciële Sint Nicolaas feesten en een
overtrokken advent verwijzend naar het Kerstfeest.
Dromen of het echt beleven van de sferen rondom ons in deze tijd, beter
gezegd tijden, van behoudende niet te hevige Sint Nicolaas feesten, soms met
zwarte Pieten, gevolgd door de gedreven advent als voorbereiding op het
Kerstfeest, met de geboorte ven een kindje Jezus.
Dromen of het echt beleven van de stilte rondom ons in deze tijd, beter gezegd
tijden van geen Sint Nicolaas feest, laat staan feesten, geen advent, derhalve
een kale lege Kerst, zonder enige franje.
Al deze dromen of het echt beleven van al die echte feesten worden, kunnen
tot het verleden gaan behoren, door de jaarwisseling met veel plezier bij
mensen of ook wel met angst bij mensen en dieren.
We leven in een tijd waarin het vieren van Sint Nicolaas verjaardag en de weg
via de advent naar de Kerst niet meer opgesloten is in de kerkelijke dogma’s
Of je geloofd of niets we vieren deze feesten voor de gezelligheid en vooral de
Kerst als feest van nieuw licht, lengende dagen of geboorte van Jezus. Mooi
toch. We willen bij alle gezindten en niet gezindten iets betekenen voor de
ander en er voor elkander zijn. Dat is toekomst en meer dan oecumenisch.
Ieder heeft, door de eeuwen bevestigd, recht op deze en zijn feesten.
Ik heb het Sint Nicolaasfeest wat later mogen beleven , op 8 december pas,
Vandaar de wat late Non Solus. Vergeleken met 85 jaar terug was het anders.
Ook anders dan 50 jaar terug en anders dan 20 jaar terug.
Mijn moeder, daarna mijn vrouw en weer later mijn schoondochter , al lang uit
gegroeid tot mijn dochter, hebben er aan gewerkt om de kern van de feesten
te behouden, er te zijn voor elkaar. We zien nu uit naar de Kerst met dezelfde
basis. Straks alstublieft, als slot, niet zo een harde klap op de vuurpijl, het oud
en nieuw. We mogen ook aan de dieren denken. Dat zijn niet alleen de honden
en katten, ook vogels.
Ik wil graag wensen en vragen dat degenen die de feestsfeer meekrijgen door
de gebeitelde ambiance, om zien naar de alleen zoekende medemens.
Dat hij of zij die alleen is probeert uit alle macht er bij te komen en te horen.
Speciaal nu; “Non Solus”.
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