
Kerstfeest 2020

Het is midden december en het loopt al naar de Kerstdagen. Moeder Marja Vermeer, in het 
dagelijks leven onderwijzeres, zit zuchtend te bedenken hoe ze de Kerst zal invullen. Het is 
een lastige tijd, want er heerst een virus in de wereld, genaamd COVID-19. Een familiediner 
zoals anders zit er niet in. Een groot gezelschap is gewoon niet verantwoord. Dus dat wordt 
schipperen. ‘Maar geen vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen’, zegt ze tegen haar drietal
René, Bas en Rosalie. ‘Wat saai’, roepen ze. ‘Dat is niet tof, hoor, mam.’

Vader Mark, van beroep ICT’er, zegt: ‘Maar wij maken het gezellig, hoor, jongens. Opa en 
oma kunnen best komen. Als we maar een beetje afstand van elkaar houden.’ ‘Maar wat 
gaan we dan eten, mam? We gingen andere jaren ook wel eens dineren met oom Arend en 
tante Esther met de neefjes en nichtjes. Dat was heel cool!’ Moeder Marja zegt: ‘Ik weet wel 
iets. We gaan een diner bestellen bij “Restaurant Rijnzicht”. Zij zijn heel goed en dan 
verdienen zij ook wat. De horeca branche heeft het erg moeilijk. En dan nodigen we tante 
Astrid ook uit. Zij is sinds haar scheiding vaak alleen.’

‘Ja,’ zegt vader Mark, ‘naar de kerk gaan kan ook al niet.’ Vader Mark kan prachtig zingen en
zingt in het kerkkoor. Maar helaas, ook dit gaat niet door vanwege COVID.  Bas begint te 
grijnzen. ‘Thuis naar de kerkdienst luisteren heeft zo zijn voordelen. Ik kan dan lekker met de
voeten op tafel zitten met een kopje koffie erbij’. ‘Ja, ja,’ bromt vader. ‘Wij houden het 
evengoed netjes hoor. Kerstfeest is voor ons allemaal een blijde gebeurtenis. De komst van 
de Here Jezus op deze aarde is voor ons één van de hoogtepunten van ons geloofsleven. 
Het geeft ons weer nieuwe moed, kracht en hoop in dit aardse bestaan. Want als we die 
hoop op de wederkomst van de Here Jezus niet zouden hebben, wat blijft er dan nog over in 
dit aards bestaan. Wij hebben het materieel wel goed, maar kijk eens om je heen in de 
wereld!’ René weet wat pap nu zal gaan zeggen. Hij pakt zijn telefoon en kijkt of er ook apps 
zijn. Vader begrijpt hem en zegt: ‘Ja jongen, je bent nog jong, maar je komt er nog wel achter
wat voor onrecht, lijden en verdriet er in deze wereld bestaat.’ 

Zo wordt het Kerst in huize Vermeer. Moeder Marja is druk aan het bestellen geweest en 
alles is al gebracht. Straks gaat ze het klaar maken als de visite komt. Rosalie heeft haar 
mooie zwarte kerstjurkje aangetrokken en is in de badkamer bezig om haar haar lange haren
leuk op te steken. Ze heeft nog even getwijfeld tussen haar zwarte jurkje en haar nieuwe 
witte feestblouse met haar jeansrokje. Maar bij kerst hoort toch ook wel zwart vindt ze. Bas 
heeft een leuke broek gekocht, hij heeft tegenwoordig kleedgeld. Op de knieën zitten open 
stukken. Dat is mode tegenwoordig. Maar dan is mam er ook nog. ‘Vandaag met Kerst deze 
broek niet aan hoor! Die is voor school, alhoewel mam dat ook niet erg leuk vindt.’ 

De kamer is prachtig in Kerstsfeer gebracht. Ondanks dat de winkels nu dicht zijn, ook al 
vanwege COVID, had mamma toch nog veel versiering van vorig jaar. De visite is 
gearriveerd. Opa vraagt aan Rosalie waar haar vriendje is. ‘Nee opa, vandaag moet mijn 
vriend ook bij zijn familie zijn’. Pappa Mark zoekt Kerstmuziek op zijn Spotify.

Ondanks COVID-19 wordt het toch nog een fijn Kerstfeest.
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