
Avelgem, 30 december 2019

Beste manevrienden en – vriendinnen,

Her en der weerklinkt er muziek, straalt er een krans en pinkelt een licht.

’t Is Kerstmis geweest en Nieuwjaar is in zicht.

Telkenjare een nieuwjaarsbrief beginnen, duizenden letters schieten je dan te binnen.

Gedachten, ideeën, woorden, wensen, flarden van zinnen.

Een wijle mijmeren, stilstaan, je gedachten laten gaan, dat brengt je tot rust

In deze tijd van jagen en altijd deure doen, gewoonweg een must.

’t Is buiten grijs en niet echt bar winterkoud,

’t Jaar 2019 loopt op zijn einde, ’t is al stokoud.

Tijd om ’t op te slaan in de geschiedenisboeken

En ’t naaste jare al in de sterren, of beter nog, ip de mane te gaan zoeken.

December zegt langzaamaan vaarwel.

Het nieuwe jaar is er overmorgen, heel snel.

Nog een paar blaadjes van de Druivelaar scheuren

En we hebben een nieuw jaargebeuren.

366 dagen om te dromen, te gaan en te komen,

Te ontvangen en te geven,

En tussenin hopelijk gelukkig en gezond te leven.

We wensen jullie een jaar 2020 als een alfabet

Met letters van A tot Z.

Van aandacht, blijheid en creativiteit

Over humor, leute, positivisme en solidariteit

Tot zegen, zon en zaligheid.



We wensen jullie een jaar vol vreugde en zonneschijn.

Een jaar waarin verdriet en zorgen vreemden zijn.

Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan,

En waar er geen plaats is voor verdriet en een traan.

We wensen jullie het allerbeste voor 2020:

Met lentehoop,

Zomerse warmte,

Herfstgeluk,

En winterse geborgenheid.

We wensen jullie in 2020:

Zoete-geestige zondagen,

Succesvolle maandagen,

Dankbare dinsdagen,

Wonderbare woensdagen,

Dromerige donderdagen,

Vriendelijke vrijdagen,

Zorgeloze zaterdagen,

Het hele jaar door.

En…..zoek het licht niet te ver.

Het licht is dichter dan je denkt.

Het is in jullie, in ons.

In alles en iedereen.

Van harte en welgemeend,

Johan & Katrien


