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ZONDAGSBRIEF Kerstmis 2020 

Beste parochiaan, 

Dat een mens God zou kunnen aanraken is eigenlijk ondenkbaar. Logisch komen we daar 

niet uit. En toch vieren we het met Kerstmis: de ‘aanraakbaarheid’ van God. De apostel 

Johannes heeft het zo verwoord: “Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en 

met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt 

– dáárover spreken wij, over het Woord dat Leven is” (1 Joh.1,1). 

Sinds de coronatijd is het problematisch geworden om elkaar zomaar, spontaan aan te 

raken. We hebben er een nieuw woord voor: de anderhalvemetersamenleving! We moeten 

eraan wennen. Herinnert u zich nog hoe premier Rutte zei:  “Stop van nu af met handen 

schudden!” En prompt gaf hij Jaap van Dissel een handdruk en een schouderklop!  En 

eigenlijk went het nog steeds niet. Gelukkig maar, denk ik erbij. Want wij mensen zijn 

gemaakt om elkaar nabij te zijn en om te laten horen, te laten zien en voelen dat we om 

elkaar geven!  

Het blijft daarom wrang en het zal ons moeite kosten om met Kerstmis alleen op afstand 

elkaar ‘Zalig Kerstmis’ te wensen. In de geboorte van Jezus is God immers naar ons 

toegekomen om ons te raken met zijn liefde en aanwezigheid en om ons daardoor te 

herscheppen, te bevrijden. En Hijzelf laat zich in de kribbe raken door mensen: door onze 

harten en onze handen… 

In het licht van het aanstaande Kerstfeest moest ik denken aan de dichtregels van Lucebert: 

alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 

en aan allen gelijk 
als het hart van de tijd, 
als het hart van de tijd 

 

Kerstmis dit jaar zal wereldwijd getekend zijn door het coronavirus. Van iedereen wordt veel 

geduld gevraagd. Het is vanaf afgelopen maart in vele toonaarden gezegd: ”Let een beetje 

op elkaar!” Dat zijn woorden die hopelijk blijven klinken, ook als het coronavirus ons leven 

en samen leven niet meer bepaalt.   

Namens het Pastoraal Team en het Parochiebestuur van de H. Catharinaparochie                         

wens ik u van harte:  Zalig Kerstmis!  

 

Pastoor Han Akkermans 
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DE HERDERS 
 

De herders stonden in die nacht vooraan 
en de eenvoudigen, de minsten daar,  

verstonden het grote wonder,  
raakten opgewonden van woorden  

die niet eens werden verstaan. 
 

En het werd waar: de minderen zijn meer!  
Zij hadden geen geschenken meegenomen,  

de koningen zijn pas later gekomen,  
 maar herders knielden toen als eersten neer. 

 
Van tranen of van licht, de ogen blind,  

gaven zij zo zichzelf als offerande. 
Met grote, ruwe, moe gewerkte handen,  

streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.  
 

Jos Brink 
(1942-2007) 

 


