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Van verleden naar het heden.
Het jaar 2020 dat bijna zal zijn vervlogen.
Ging in de loop der maanden zienderogen .
Beheerst worden door het virus Covid-19.
Dat in haar totaliteit nog niet is te overzien.
Wel ver boven ons verbeelding vermogen.
Het virus lijkt sturing verkregen
van criminele Godheden die kansen afwegen,
de mens te vernietigen naar lichaam en geest.
Lang geleden , dat zo’n ingrijpends iets , bij ons is geweest.
Een virus zeker Covid- 19 is altijd ongelegen.
Het drukte onze neuzen op de feiten.
De wetenschap ploegde in haar specialiteiten.
Waarheden wetenschappelijk werden gevonden,
daags erna door het corona werden ontbonden.
Er wreekt een tekort aan geleerden met in-noviteiten.
Ondanks de ijver waarmede geleerden werken.
Lijkt het onmogelijk covid-019 in te perken..
Fysisch en psychisch vallen mensen uit.
Het virus verspreid zich en zal naar verluid.
Haar zaaiend verderf vermeerderen en versterken.
Het leven wordt aan regels gebonden.
Regels die door gezagdragers worden geschonden.
Vecht, lach, huil en bid in het bijzonder.
Schreeuw het samen en elk voor den ander.
Redding door de wetenschap en niet door een wonder.
Geloven in ons zelf en geloven in elkander.
Er gloort licht bij ons Kerstfeest dit jaar.
Voor verlichting der angsten help elkaar.
Dat bescheidenheid een geleerde les mag wezen.
Voor ons zelf, niet om de ander de les te lezen.
Bij het afscheid van 2020, een zeer bewogen jaar.

Vecht, lach, huil en bid in het bijzonder.
Schreeuw het samen en elk voor den ander.
Redding door de wetenschap en niet door een wonder.
In het nieuwe jaar gaat covid-19 ten onder.

U gelukkige Kerst wensen en een gelukkig Nieuwjaar is mijn eerste wens.
De tweede wens is dat ik u herstel en de weg weer weet te vinden bij al het
geen verloren is gegaan. Dat kan een geliefde zijn, of familie zijn, of uw bedrijf
zijn, of uw baan zijn, of uw verloren huwelijk zijn, Blijf geloven in je zelf en weet
dat je nooit alleen hoeft te zijn, bindt de lijf spreuk als gordel om je weg te
gaan.
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