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Kerstgedachtes 2018 

 
(uitgesproken door voorzitter Nanny Vernooy, bij 

gelegenheid van de kerstviering op dinsdag 11 

december 2018) 

 

In het afgelopen jaar ben ik als toerist, als 
reiziger weer onderweg geweest om nieuwe 

verre streken en onbekende steden te leren 

kennen en van veel moois te genieten.  
Hoe luxe.. want ontberingen heb ik daarbij niet 

geleden en na mijn veilige thuiskomst kon ik weer nieuwe verhalen 
vertellen van en later nog eens nagenieten van mijn fotoboek… 

 
Ook in het kerstverhaal wordt er gereisd. 

Er was een volkstelling afgekondigd. De overheid verplichtte Jozef en 
Maria om op reis te gaan, van Nazareth naar Bethlehem. Zij reisden op 

een ezeltje. Onderweg was er weinig comfort voor de aanstaande moeder 
en haar man, zoals we weten: Zij moest baren en het kind werd geboren 

in een stal. 
Nog nauwelijks bekomen van alles moesten zij een paar dagen later 

gedwongen vluchten met de pasgeboren baby Jesus om de 
aangekondigde kindermoord van Herodus te ontlopen. Onvrijwillig en alles 

achterlatend vertrokken zij naar Egypte. Uiteindelijk vertelt het verhaal 

dat ze op enig moment weer in Nazareth terug zijn. Maar over geleden 
ontberingen op deze terugreis weten we eigenlijk niet veel. 

 
Alhoewel er bij mijn weten geen volksverhuizingen 

meer opgelegd worden in verband met een volks-
telling, zijn er altijd miljoenen mensen op de dool: 

vluchtelingen, landverhuizers, gelukzoekers ?????? 
Maar, vandaag de dag verlaten overal ter wereld 

mensen hun huis en haard om allerlei redenen.  
Vaak gedwongen vanwege van oorlog en geweld. 

Machthebbers zijn nooit opgehouden oorlog te 
voeren. Mensen, van stokoud tot piepjong, moeten 

levensgevaarlijke reizen maken, raken ontheemd, 
zoeken asiel en moeten ook vaak, als ze weer wat 

geworteld zijn, vertrekken omdat ze niet aan de regels voldoen.  

Steeds zijn er weer nieuwe schrijnende gevallen van kinderen en jongeren 
in beeld in het kader van een al of niet  nog net op tijd verstrekt 

kinderpardon… 
 

Hoe anders was het gesteld met de drie koningen uit het kerstverhaal.  
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De drie reizende koningen of wijzen kwamen uit het oosten op weg naar 
een onbekende pasgeboren koning, op vrijwillige basis vertrokken achter 

een stralende ster aan.  

Er was zelfs een onbekende vierde koning, maar daarover meer in het 
kerstverhaal dat door Maddy Timmers wordt voorgelezen. De drie 

koningen vertrokken met een groot gevolg en met veel dure cadeaus, erg 
benieuwd naar wat ze zouden aantreffen en wellicht nog meer verrast 

door hetgeen zij vonden: ons pasgeboren kerstkind. 
 

Vrijwilligheid en nieuwsgierigheid worden beloond en zijn heel wat betere 
uitgangspunten om op reis te gaan. En wij allen lijken meer op de 

driekoningen als wij op reis gaan dan op Jozef en Maria, gelukzoekers of 
vluchtelingen. 

 
Wat drijft ons en wat is onze ster?  

 
Het onbekende bekende zoeken en vinden we dat dan ook? 

 

Wij willen nieuwe ervaringen opdoen, wij willen kennismaken met andere 
culturen, wij willen uitrusten of actief zijn in een ander landschap. In ieder 

geval wilt ook u graag thuiskomen met aangename en mooie souvenirs, 
foto’s en een verhaal om te delen met anderen. We slaan de 

reisherinneringen op en voelen ons mentaal rijker. 
 

In ons eigen midden hier hebben we 
ook 4 koningen, koninginnen moet ik 

zeggen, het reisgilde van ons 
Vrouwengilde Meerssen. Zij zagen 

steeds weer in een andere richting 
een ster stralen en namen ons allen 

mee op weg. In de afgelopen 12 
jaren was dat 9 keer. 

 

Vandaag maak ik van de 
gelegenheid gebruik om het 

vertrekkende reisgilde, hier 
aanwezig, te weten: Liesbeth Bessems, Gertie Michels, Gertie Rosier en 

Birgit Willems in het bijzijn van circa 100 leden en medereizigsters te 
bedanken.  

 
Om in de beeldspraak te blijven. Wat het goud, wierook en mirre voor de 

koningen was, zo schonk het reisgilde aan ons medereizigsters even 
bijzondere cadeaus: namelijk de negen prachtige,  geheel verzorgde 

meerdaagse – NOEM HET VERASSINGS- reizen in Duitsland, Frankrijk en 
Friesland. 

Van de eerste tot en met de laatste reis werd vanuit een boeiende 
verblijfsplaats een programma geboden van interessante, culturele 

bezoeken aan vele kunstschatten, is er in een keur van idyllisch gelegen 
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horecagelegenheden geslapen, gegeten en gedronken en is er op 
toplocaties van muziek genoten.  

 

Namens het bestuur en alle medereizigsters wil ik het reisgilde enorm 
bedanken voor hun tomeloze inzet, energie en inspanningen. Maar vooral 

ook veel dank voor jullie niet aflatende sociale zorg, zodat alle 
medereizigsters konden genieten van de eerste tot en met de laatste 

minuut.  
 

Birgit, Gertie, Gertie en Liesbeth, een welgemeend Dankjewel. Aan het 
einde van de avond zal ik jullie hiervoor graag in de bloemetjes zetten.  

 
Maar ik weet zeker wat het grootste geschenk is voor alle  leden van het 

Vrouwengilde die mee op reis zijn geweest: We koesteren die mooie 
herinneringen en zijn vast en zeker mentaal rijker geworden. 

 
Om de 9 reisbestemmingen nog eens in herinnering te roepen kunt u 

onder ‘terugblikken’ ook een meer uitgebreide terugblik lezen over de 9 

reizen.  
 

Lieve dames, 
 

Ik heb het gehad over onvrijwillig en met ontberingen onderweg zijn en 
over onze luxe verrassingsreizen. Het zijn volop tegenstellingen. 

 
Als afsluiting hierbij een wijsheid, onlangs opgedaan in onze lezingenreeks 

over ‘klassieke filosofie’, wijsheid van de Griekse filosoof Seneca in zijn 
brief ‘over reizen’: 

  
‘Denk je dat dit alleen jou overkomen is en sta je erover verbaasd alsof 

het iets nieuws was, dat door een zo lange reis en het bezoeken van zo 
verschillende plaatsen je verdriet en zwaarmoedigheid niet hebt kunnen 

afschudden? Je moet van mentaliteit veranderen, niet van klimaat. 

Al steek je de eindeloze zee over, al ‘wijken’, zoals onze Vergilius zegt, 
‘landen en steden achter je, je problemen zullen met je meegaan waar je 

ook heen gaat. 
Wat je nu doet is geen reizen, maar dolen, je wordt voortgedreven en ruilt 

de ene plaats in tegen de andere, terwijl wat je zoekt, een goede 
manier van leven, op elke plaats te vinden is.’ 

 
Wijsheid om bij stil te staan én om mee te nemen als u weer op reis gaat. 

 
Ik wens u allen mooie en gezegende kerstdagen. 

Voor nu geniet van deze sfeervolle kerstviering en het heerlijk kerstdiner. 
 

Dank voor uw aandacht. 
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