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Maar met Kerstmis mogen wij hopen !! 

Het is een beetje een druilerige dag wanneer ik dit schrijf. Sinterklaas is zojuist vertrokken en het is 

maar te hopen dat men de Corona regels daar aan boord kan naleven, en er voldoende mondkapjes 

aan boord zijn. Want daar zitten we nog steeds midden in. Een Coronatijd die ook wel het “tijdperk 

van de afstand en de mondkapjes”  wordt genoemd. 

Als KBO Landhorst zijn wij net als alle andere verenigingen ook door dit Corona virus geraakt.  

Als gevolg waarvan heel veel activiteiten moesten worden stopgezet. Ook de activiteiten van de 

Stichting LOL moesten wij zo kort na het samengaan stoppen. Vergaderingen werden afgelast en 

onze jaarvergadering is onlangs gehouden zonder aanwezigheid  van de  leden. Het uitbrengen van 

een stem gebeurde thuis op een stemformulier of via de pc. Het Corona-virus heeft de wereld in haar 

greep. 

Maat er is hoop !! Hoop op een vaccin wat het Corona-virus de baas kan en hoop op een nieuw jaar 

waarin heel veel weer terug kan naar het “oude”.  

Kerstdagen zijn óók de dagen van Hoop !! Hoop op een “vrede op aarde en in de mensen een 

welbehagen” en waarbij we met vertedering kijken naar het Kerstkind in de kribbe. Een kind wat 

groter werd en een voorbeeld voor de wereld wilde zijn. Met mensen om  zich heen die toen ook al 

hoopten op een betere wereld.  

En nu, 2000 jaar later is er nog steeds hoop en hebben wij allemaal ook onze eigen hoop. Hoop die 

het Kerstkind ons heeft gegeven, maar ook een opdracht om niet alleen maar te hopen, maar ook te 

werken aan het laten uitkomen van die hoop. Daarvoor hoeven we niet te wachten op een vaccin ! 

Die hoop kunnen wij iedere dag en ieder moment proberen waar te maken. Door een kopje koffie 

met de buurman die zo hoopt op een praatje. Neem een boodschap uit de winkel mee voor de 

buurvrouw die daar stilletjes op hoopt, of dat buurjongetje met zijn kapotte fiets of step die op een 

wonder hoopt. Een wonder dat zijn fiets of step weer gemaakt  is. Dan is de hoop die wij van het 

Kerstkind hebben gekregen een vaccin geworden. Een vaccin tegen eenzaamheid, een vaccin tegen 

het gevoel er alleen voor te staan. Dat is ook waar uw eigen KBO Landhorst voor staat. Een 

vereniging waar u niet eenzaam bent en u er niet alleen voor staat. Een vereniging die mensen bij 

elkaar brengt én bindt. En een vereniging die hoopt op een gezonde en zorgeloze oude dag voor alle 

ouderen. 

 

Het Bestuur van KBO Landhorst wenst u ook hele fijne Kerstdagen,  een veilige jaarwisseling en een 

jaar waarin we het Corona-virus kunnen overwinnen. Dat hopen wij ! 

 

 


