
Wie had vorig jaar kunnen weten 

dat 2020 een jaar zou worden om snel te vergeten. 

 

We zouden van alles en nog wat moeten loslaten 

dat kregen we al vlug in de gaten. 

 

Kinderen konden niet worden gedoopt 

hoewel de ouders er hadden op gehoopt. 

 

Een huwelijk kon niet worden ingezegend 

ook al had het koppel alles tot in de puntjes geregeld. 

 

Onze patroon de Heilige Jozef op een speciaal manier in de bloemen zetten 

ook daar ging het virus zich tegen verzetten. 

 

Eerste communie werd uitgesteld 

dat hadden ze toch niet voorspeld. 

 

Onze jonge gasten waren klaar om de Heilige Geest te ontvangen 

maar ze moesten wachten en het gaf hen slapeloze nachten. 

 

Er waren ook geen lectoren  

die het woord van God mochten laten horen.  

 

Onze jongeren knutselden voor bejaarden zo’n 700 kerstkaarten 

we haalden geen krantenkoppen en ook de pers kreeg dit niet in de gaten. 

 

We mochten ook ludieke momenten beleven 

en vele verhalen met elkaar delen. 

 

Zo spreekt een vormeling niet van de geloofsbelijdenis 

maar simpelweg van de groepsbelijdenis. 

 

Het groen rond de kerk moet groeien en bloeien 

zodat de viervoeters en diertjes er naar hartenlust kunnen stoeien. 

 



Spijtig dat een vrijwilliger dan pijnlijk was uitgegleden 

omdat het baasje een poepzakje was vergeten.  

 

Kinderen hadden het moeilijk met de woorden van het Onzevader 

dit gebed is nochtans een aanrader. 

Was het nu leidt ons niet in beproeving of bekoring ze waren het vergeten 

daarom zeiden ze gewoon: leid ons niet in de problemen.  

 

Een jongen die niet goed op zijn kalender had gekeken 

en blijkbaar die zondag het misdienaar-zijn hield voor bekeken. 

Tot een andere jonge man hem in de kerk zag en zei: hij is niet ziek 

kijk hij zit daar in het publiek. 

 

Intussen weten we ook dat kinderen niet spreken van een biechtstoel 

want het zijn pashoekjes naar hun gevoel. 

 

Een moeder vond haar borstelstok 

niet meer terug in haar kuis hok 

Plots zag ze het als kruis verwerkt staan pronken in haar hof 

want de jongen maakte er zijn catechesetaak mee, is dat niet tof. 

 

Dit jaar konden we onze benen niet strekken 

om massaal op bedevaart te trekken. 

 

Gelukkig konden we bij Lief Vrouwke van het Eiland terecht 

waar veel vragen en zorgen werden neer gelegd. 

 

We leerden terug van kleine en mooie dingen genieten 

zelfs van zelfgemaakte gerechtjes en frieten. 

 

Massaal vielen mensen aan den bak 

en kneden hun eigen broodje met gemak. 

 

Ook weten we intussen dat “geduld” is een grote deugd 

want we vinden massaal wachten een grote vreugd.   

 

 

 



Met een mondkapje op 

een lucifer uitblazen is niet zo top 

een dame heeft dat geweten 

toen ze was vergeten 

dat ze in de andere hand een brandende kaars had 

en op deze manier bijna haar haardos in brand stak 

 

Wat heeft het voorbije jaar ons wel geleerd 

dat kleine dingen worden geapprecieerd. 

 

Er mag geen handdruk meer, geen schouderklopje of een kus 

zelfs niet met een dichte of verre zus. 

 

Allen werken we nu met onze ellenboog 

en ook dit houdt de vriendschap hoog.  

 

Een kaartje, een briefje, een telefoon 

Alles blijkt nu zo dankbaar en gewoon. 

 

We kregen al gauw in de gaten  

dat we elkaar zeker niet mogen loslaten. 

 

Een kaartje met een opkikkertje of oe ist 

slaan we nu zeker niet in de mist. 

 

We moeten er geen doekjes om winden  

het is niet gemakkelijk om elkaar in groep te vinden. 

 

Eucharistie vieren mochten we vroeger met een bomvolle kerk 

dit moest wijken en we kregen heel wat werk. 

 

Stoelen weg, stoelen bij 

want er mochten er maar enkele op een rij.  

 

Eerst mochten we met 100, dan met 200, 40 en nu vijftien 

het is triestig om dit aan te zien.  

 



Onze wensen voor het nieuwe jaar 

is dat we blijven bidden voor elkaar. 

 

Elkaar dragen                                                              

in goeie en minder goeie dagen. 

 

Dat ons mailtje, brievenbus- of raamcontact 

vervangen mag worden door een vreugdevol 

weerzien, heel apart. 

 

Dat we weer mogen samen komen om God te loven en te danken 

en er veel energie uit kunnen tanken. 

 

Geniet van de zoveel mooie dingen die jullie gratis zijn gegeven 

zodat we onze zorgen een beetje kunnen vergeten. 

 

We hopen dat “God kan gebeuren” 

niettegenstaande de vele gesloten ramen en deuren. 

 

Lieve mensen draag goed zorg voor elkaar 

dit wensen we jullie bij het begin van dit nieuwe jaar. 

 

Alles is nu heel speciaal  

en op deze manier zeggen we: Gelukkig nieuwjaar allemaal 

 

 

van Christiane en Christine 

die verlangen om jullie terug te zien.  

 

Harelbeke, 1 januari 2021 

 

 
 


