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Ik wil U hierbij een paar kerstoverpeinzingen meegeven. 

Mij viel in om hierbij nu eens geen opsomming te geven van alle ellendige zaken, die er om 
ons heen gebeuren. Of dat nu veraf of dichtbij is. Ik hoef ze niet te vermelden want we 
kennen ze allemaal en worden er door alle soorten van media constant mee geconfronteerd; 
we worden er niet vrolijker van.  

Nu is het niet onze bedoeling om altijd vrolijk te zijn. We moeten ons de chaos om ons heen 
zeker bewust zijn en weten wat onze acties hierbij zouden kunnen betekenen, maar we 
moeten ons ook niet in een put van rampzaligheid storten en ons depressief laten maken. 
Omdat we hiermee niets bereiken en we doen er onze naasten ook beslist geen plezier mee. 

Uit de filosofielessen van Truus Cortenraad, die door velen van U met veel enthousiasme zijn 
gevolgd, heb ik geleerd dat je je energie moet steken in zaken, die ertoe doen en waar je ook 
invloed op kunt uitoefenen.  In de televisieserie ”Oogappels”, waar ik met plezier naar 
gekeken heb door de herkenbaarheid ervan, kwam de volgende wijsheid naar voren: 

“Je moet de moed hebben om dingen te veranderen, die je kunt veranderen en de wijsheid 
om te accepteren, waar je niets aan kunt doen. Daarvoor moet je wel het verschil daartussen 
zien.” 

Dat betekent dus niet dat je bij alle verwikkelingen maar moet doen alsof het jou niet 
aangaat. Het doet er wel toe, maar kijk naar de mogelijke dingen, die jij kunt doen en 
probeer niet teveel het wereldleed op je schouders te laden. Daarvoor is het niet nodig om 
naïef of gevoelloos te worden. Probeer de positieve kanten van het leven te blijven zien en 
vooral ervan te genieten. 

Ik heb een aantal positieve ervaringen opgedaan en wil die met U delen. Ik heb niet de 
pretentie om volledig te zijn of hoogdravend; het gaat vaak om de simpele dingen. 

Ik heb veel respect voor al die mensen die zich inzetten voor goede doelen vanuit een 
maatschappelijke betrokkenheid. Ik weet dat velen van u dat geheel vrijwillig doen.  

Ik heb ook veel waardering voor mensen, die een groot verlies lijden en toch de energie 
vinden om door te gaan. Soms gesterkt door het feit dat er anderen zijn zoals kinderen, 
waardoor je niet bij de pakken neer kunt gaan zitten. Uiteindelijk geeft het besef, dat er nog 
zoveel dingen belangrijk zijn een positieve boost aan de eigen ontwikkeling. 

 



We genieten elke dag weer van de volgende zaken, waarvan U er ongetwijfeld een aantal 
zult herkennen. Door dit toelaten van genieten kunnen veel negatieve zaken ineens in een 
ander, positiever perspectief komen te staan. Ik wil een paar heel persoonlijke met u delen. 

Wij genieten van onze kinderen en kleinkinderen, die met hun eerlijke blik onze kijk op de 
wereld kunnen relativeren. Zo vind ik het prachtig als we in de grote vakantie met alle 7 
kleinkinderen gaan kamperen en we dan bij de maaltijden hele, soms filosofische, gedachten 
kunnen uitwisselen. Dan denk ik dat onze toekomst wel goed komt met zulke mooie 
mensen. 

Wij genieten van activiteiten in de buitenlucht. Fietsen bijvoorbeeld, waarbij de grootsheid 
van de natuur me telkens weer overweldigt. Ik wordt heel klein als ik een prachtige 
wolkenhemel zie of de kleurenpracht bij de bomen in de herfst en dan voel ik mij heel  
uitverkoren, dat ik dat mag ervaren.  

Wij genieten van contacten  met onze medemensen met wie we een click ervaren, waarbij je 
voelt dat de ander iets in je raakt en omgekeerd. Dan vloeit er onderling een positieve 
energie en daar groei je van. Dat ik heb ik ervaren bij de workshop fotograferen met de 
Smartphone. Ik heb toen met twee dames van onze vereniging lekker zitten aanrommelen. 
We werden alle drie niet gehinderd door veel kennis hierover, maar daardoor zijn we wel 
nader tot elkaar gekomen. Dat geeft energie. 

Die plotselinge positieve momenten maken het leven de moeite waard maar je moet ze wel 
herkennen en toelaten. Als docent heb ik ook ervaren dat negatieve opmerkingen heel hard 
binnenkwamen, terwijl de positieve terzijde werden gelegd. Ik heb van een collega geleerd 
om “dank je wel” te zeggen tegen een persoon die jou een compliment geeft. Dat geeft 
voldoening bij beide partijen. Positief denken kun je leren. 

Ik wens iedereen hier de kunst om positiviteit in te zetten als wapen tegen een negatieve 
spiraal. De wereld zal er wel bij varen. Je mag me naïef noemen, maar ik geloof er in. 

Fijne feestdagen voor alle leden van deze fijne florerende vereniging, waarbij een woord van 
dank voor mijn medebestuursleden wel op zijn plaats is, die het mogelijk hebben gemaakt 
dat wij hier zo fijn bijeen zitten en al die mooie lezingen en activiteiten organiseren; dames 
bedankt. En U als leden bedank, U die het gebodene zo enthousiast tot U neemt. 

Maak er vooral een positieve Kerst van !  

 

 


