
         Beste vriend voor het leven,

Het jaar 2020 is zeer woelig geweest voor de wereld alsook voor onze vereniging.

Gilbert Sprengers, jarenlang het gezicht van Pro Vita, is ons ontvallen en er dien-
de zich eveneens een nieuwe voorzitterswissel aan. Gelukkig heeft Dirk Materne 
ondertussen ons schip drijvend kunnen houden in overleg met de bestuursploeg en 
dankzij de blijvende steun van onze leden, waarvoor oprechte dank.

Met Kerstmis 2020 past het om eens goed na te denken over de essentie van dit 
feest.

Na de aankondiging van een engel aan de herders dat Christus de Heer als kind 
geboren is verschijnt een menigte van engelen die volgende woorden uitspreken : 
Eer aan God in de Hoge en vrede op aarde onder de mensen in wie Hij welbehagen 
heeft (Lucas 2, 14): een lofzang op God en Zijn wens naar de mensen toe dat Hij 
zich met hen wil verzoenen en daarom een hoogst goddelijke daad heeft gesteld, 
namelijk zijn Zoon laten komen op aarde om onder de mensen te gaan wonen.   

De herders die als eersten zijn aangesproken hebben, gehard door hun bedrijvig-
heid doch tegelijkertijd beroepshalve hoeders van zwakke dieren, de boodschap 
goed begrepen en zijn onmiddellijk op zoek gegaan naar het pasgeboren kindje 
volgens de aanwijzingen gegeven door de engel.

Indien wij willen kiezen om elkander te hoeden en te behoeden zoals Christus de 
Heer ons heeft geleerd en voorgedaan dan mogen we verzekerd zijn dat God, die 
we dan onze Vader mogen noemen, ook in ons welbehagen zal vinden. 

Zalig Kerstmis en een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toegewenst! Zalig Kerstfeest 
& Vredevol Nieuwjaar!
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Het Nieuwgeboren Kind 
In de vroege ochtend na de geboorte van Kristus begaven zich drie herders van de 
heuvel Beit Sahoer naar de grot waar het Kind geboren was. De geschenken die zij 
meebrachten bestonden uit kleine dieren die erg op reebokken geleken. Ze hadden 
lange halzen, schone helder blinkende ogen en ze waren fijn gevormd, vlug en licht. 
Ook hadden de herders trossen van geslachte vogels mee, die over hun schouders 
hingen. Onder hun armen droegen zij grotere vogels die nog leefden.

Zij klopten schuchter op de deur van de grot en Jozef trad hun vriendelijk 
tegemoet. Zij vertelden hem wat de engel hen in de nacht verkondigd had en 
dat zij nu kwamen om aan het Kind 
der Belofte hun hulde en schamele 
geschenken aan te bieden. Jozef nam 
hun geschenken met ootmoedige 
dank aan. Hierna bracht hij de drie 
herders bij de H. Maagd. Zij zat op een 
dekentje op de grond naast de kribbe, 
met het kindje Jezus op haar schoot. 
Met hun staf in de armen wierpen de 
herders zich zeer nederig voor Jezus 
op de knieën en bleven lang in die 
houding, sprakeloos van ontroering 
en vervuld van troost, terwijl tranen 
van vreugde en liefde over hun wangen 
rolden. Daarna hieven zij de lofzang 
aan, die zij ‘s nachts van de engelen 
gehoord hadden. Wanneer zij afscheid 
wilden nemen, legde de H. Maagd hun 
nog één voor één het Kindje Jezus in 
de armen. 

Ook al was het zeker vier uur gaan, toch kwamen ook andere herders met hun 
vrouwen en kinderen  met geschenken naar Jezus in de kribbe. Zij brachten vogels, 
eieren en honig mee, ook wol van verschillende kleuren om te spinnen, bundeltjes 
die er als ruwe zijde uitzagen en bussels van een rietachtige plant met grote bladeren 
waarvan de aren vol dikke korrels zaten. Nadat zij aan de H. Jozef hun geschenken 
overhandigd hadden, naderden zij schuchter en ootmoedig tot bij de kribbe 
waarnaast de H. Maagd zat. Zij begroetten haar en het Kind eerbiedig, gingen 
geknield rondom hen zitten en zongen mooiklinkende psalmen, het Gloria en 
enkele andere versjes. Ik zong mee met hen, meerstemmig. Uit een van de liederen, 

waarvan ik de tweede stem zong, 
herinner ik me ongeveer de volgende 
woorden: “O Kindje, hoe vredig ligt gij 
daar rozerood, Gij verschijnt onder ons 
als vredesbode”. 

De dagen daarna bleven de herders 
beurtelings de H. Jozef helpen om een 
en ander in en rondom de geboortegrot 
en in de zijspelonken gerieflijker te 
schikken. Ook de essenervrouwen, die 
niet ver van de geboortegrot woonden, 
kwamen op vraag van de H. Jozef langs 
om de H. Maagd Maria te helpen bij 
het koken en bij het wassen. Toen zij 
afscheid namen bogen zij zich over het 
kribje heen, als om het kindje te kussen. 

(Bron: bewerking van de oorspronkelijke tekst: 
‘Het Leven van de H. Maagd Maria volgens de 
vizioenen van Anna Katarina Emmerick’.)


