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Dierbare ‘Vriend voor het leven’,

De advent is een periode waarin de dagen steeds korter en donkerder worden. 
Kerstdag is het keerpunt, want van dan af worden de dagen opnieuw langer 
en komt er elke dag meer en meer licht. De geboorte van Jezus is niet toevallig 
de dag waarop de duisternis opnieuw plaats moet maken voor het licht, want 
‘Hij is het ware Licht dat alle mensen verlicht’ (Johannes 1, 9). In deze donkere 
periode waarin onze maatschappij steeds meer het kwade goed noemt, en het 
goede kwaad, is er vooral nood aan meer ‘geestelijk licht’.

Met onze maandbladen en onze voordrachten zullen we blijven opkomen voor 
het recht op leven voor iedereen, vooral voor de ongeboren kindjes, want zij 
zijn het meest weerloos. Ook hun vaders en moeders kunnen rekenen op ons 
begrip en onze steun. Hulpverlening aan onverwacht zwangere vrouwen en 
meisjes wordt met de dag moeilijker. De internet-kanalen worden meer en 
meer afgesloten voor onze hulpverlening en onze pro-life informatie. De tegen-
stand die Pro Vita ondervindt van de sociale media en van de overheid neemt 
alsmaar toe. Maar wij laten ons niet ontmoedigen: met Gods hulp gaan we 
dapper door! 

In naam van alle medewerkers en vrijwilligers dank ik voor alle aanmoedi-
gingen en steun die we het voorbije jaar van u mochten ontvangen. Ik wens u, 
ook in hun naam, een zalig Kerstmis en een gezegend nieuw jaar toe, vol van 
de vrede van God, die vrede die alle begrip te boven gaat! 



Nooit zal Timo vergeten wat er gebeurd was, die vrijdagavond voor Kerst. De 
hele dag hadden grote witte sneeuwvlokken alles toegedekt. De daken van de 
huizen, de bomen in de tuin, ze hadden allemaal een witte jas aan. “Timo!”, 
riep moeder. Timo holde de trap af. ”Ja, ik kom al!” Ze zouden vandaag naar 
de stad gaan om een kerststal te kopen. Timo had er een gezien, zo mooi als hij 
nog nooit een kerststal gezien had! De drie koningen hadden lange mantels aan 
met prachtige kleuren. Maar vooral het kindje Jezus vond Timo zo mooi, zo 
buitengewoon mooi! Echt een schattig, lief, klein…baby’tje. Ze liepen langs de 
Waterpoort, de Kruisstraat door, tot in de Hemelstraat. En ja hoor, daar was de 
winkel! Gelukkig, de kerststal stond nog steeds achter het raam. Timo’s moeder 
betaalde en de winkeljuffrouw pakte alles in. Eén schaapje pakte ze apart in. 
“Hier, doe jij die maar in je jaszak”, zei ze tegen Timo, “Dat is het verloren 
schaapje. Zal je er goed op passen?” Timo knikte instemmend. “Nu 
gauw naar huis, mam, dan gaan we alles klaarzetten voordat 
papa thuiskomt!”, zei Timo opgewonden. Thuis hadden ze alles 
uitgepakt, maar… “Waar is Jezus?” vroeg Timo’s moeder. “Ik 
zie Hem nergens.” Ze keken in het stro, ze keken in het doosje 
waarin de wijzen uit het Oosten hadden gelegen, ze keken overal, 
maar nergens vonden ze Jezus. Waar kon Jezus nu toch zijn? Was 
Jezus nu ook een verloren schaapje geworden? We zijn Jezus kwijt! 
Timo vroeg aan mama of hij Jezus mocht gaan zoeken. Mama stemde in. Timo 
deed zijn jas aan en vertrok. Natuurlijk: ze hadden Jezus verloren in de sneeuw! 
Timo keek overal, maar nergens vond hij Jezus. Maar misschien zou zijn oude 
tante Magda hem wel kunnen helpen. Zij vertelde hem altijd over Jezus: hoe Hij 
geboren was en dat Hij zo veel van de kinderen hield en hoe Hij zieke mensen 
genas en aan het kruis gestorven was voor alles wat de mensen verkeerd hadden 
gedaan. Tante Magda zei soms: “Timo, vroeger was ik Jezus ook wel eens 
kwijt, maar ik heb Hem gelukkig altijd teruggevonden. Als je ooit Jezus zoekt, 
kom dan maar gerust bij mij.” Timo klopte aan en tante Magda deed verbaasd 
open, want het was al laat op de avond. Timo legde alles uit en samen besloten 
ze om naar de kerk te gaan, want er was juist aanbidding. Ze gingen aan Jezus 

Het verloren Schaapje
vragen… waar ze Jezus konden terugvinden. In de kerk was het muisstil. Een 
scherp licht scheen op de monstrans. Ze knielden zo stil mogelijk neer en 
begonnen te bidden. Timo voelde een vredige rust, alsof iemand hem zei: “Alles 
komt wel goed”. Na een poos was de aanbidding gedaan. Een priester kwam de 
monstrans opbergen en iedereen ging de kerk uit, ook tante Magda en Timo, die 
een beetje verdrietig was, want Jezus was nog steeds zoek. Bij het buitengaan 
zagen ze achteraan in de kerk een meisje zitten dat aan het wenen was. Ze was 
verkleumd van de kou want ze was veel te licht gekleed voor de tijd van het 
jaar. En haar schoenen waren doornat. Tante Magda voelde medelijden en vroeg 
aan het meisje waarom ze zo laat op de avond nog alleen door de stad trok. Al 
gauw bleek dat ze onverwacht zwanger was en thuis niet meer binnen mocht. 

Ontredderd had ze het ouderlijke huis verlaten en leefde nu op straat. Het 
enige dat ze nog had was haar baby’tje. “Het leven is heilig”, zei 

ze fluisterend. Toevallig was tante Magda ook werkzaam bij een 
pro-life hulporganisatie en zei: “Als je wil kan je met ons mee 
naar huis gaan, ik heb thuis nog heel wat wollen truien, sokken 
en schoenen liggen die je zeker zullen passen! Trouwens, wat is 
je naam?” “Kathleen”, antwoordde ze. Onderweg vertelde Timo 

aan Kathleen dat hij Jezus van de kerststal verloren had. Plots 
stopte Kathleen en keek verbaasd naar Timo. Langzaam gleed haar 

hand in haar zak en haalde het ‘verloren schaapje’ tevoorschijn. Ze had het 
kindje Jezus gevonden in de sneeuw. Timo kon zijn geluk niet op en omhelsde 
Kathleen zo stevig dat ze haast niet meer kon ademhalen. Tante Magda stelde 
aan Kathleen voor om bij haar te blijven logeren. Gratis, voor niets, en voor 
zolang het nodig was. Dan zou haar grote huis toch nog nuttig kunnen zijn. 
Kathleen haar ogen glansden en er verscheen een traantje. Voor Timo was het 
de mooiste kerst van zijn leven! Hij kon aan mama en papa gaan vertellen 
dat hij Jezus had teruggevonden. Kathleen en haar baby hadden opnieuw een 
dak boven hun hoofd, en… binnen een paar maanden zou Timo er een nieuw 
vriendje bij hebben! En tante Magda? Die was misschien nog het gelukkigst 
van al, want zij zoekt en vindt altijd vreugde in het helpen van mensen in nood.


