Wens voor 2008
Pastoor Carlos Desoete schreef deze nieuwjaarswens ...

Dat er licht mag zijn
in 2008
licht in ieder huis
waar je komt –
en dat jij dat licht mag brengen
licht in alle lokalen
waar mensen samenkomen –
en dat jij dat licht
mag binnenbrengen
licht in alle harten
waar vreugde en pijn
liefde en hoop
hun bron vinden,
en dat jij voor zoveel harten
licht mag zijn
licht in alle plaatsen
waar gebeden en gevierd wordt
en waar het verhaal van God
her-innerd wordt –
dat die God ons licht mag zijn
om zijn verhaal verder te leven.
Dat er in 2008
veel licht mag zijn:
licht van vriendschap
licht van vertrouwen en begrip
licht van respect ,
van betrokkenheid en inzet,
licht van hoop
dat het morgen beter kan.
Dat licht wens ik je toe.

Mijmering bij het jaareinde 2010
Dankjewel om jou
die in de donkere moeilijke pijnlijke dagen
van 2010
bleef hopen,
bleef geloven,
bleef liefhebben.
Dankjewel om jou
die onze gemeenschap bleef dragen,
vaak verdoken, stil en ongekend ook al zag je niet meteen
resultaat van je werk
en verliep alles zo stroef en moeilijk,
Je trouw is het zaad
dat morgen vrucht zal dragen.
Dankjewel om jou
die midden de ontmoediging
bleef lachen en zingen,
bleef woorden spreken
van steun en bemoediging,
bleef luisteren
naar het verhaal van de ander.
Dankjewel
omdat je er was,
omdat men op jou kon rekenen,
omdat men bij jou terecht kon.
In jou is God gebeurd.
God zij dank.
------------------------------------------------------------------Ik moet vanavond aan je denken,
want ik heb in jouw verhaal
een droom gehoord,
een diep verlangen om echt te leven.
Je kon het niet zo goed verwoorden,
zei je,
en je zag ook de weg nog niet
die je moet gaan,

maar je zoeken is echt en eerlijk.
Ik bid voor jou.
Ik moet vanavond aan je denken,
want je hebt mij deelgenoot gemaakt
aan je gebroken dromen,
aan je botsen tegen blinde muren aan.
Je voelt je niet begrepen.
Je krijgt geen kansen,
je voelt je aan de kant gezet.
Je vraagt waarom?
Je denkt het op te geven.
Ik bid voor jou.
Ik moet vanavond aan je denken:
want dit jaar heb ik jou zien groeien.
Je dromen van weleer
kregen een gezicht:
jouw hart en handen.
Ze werden menselijke liefde
voor wie naast je staan.
In je motieven zie ik zuiverheid.
Je bent veranderd
of liever: je bent jezelf geworden.
Ik dank om jou.
----------------------------------------------------------------Morgen zal anders zijn
dan vandaag.
Morgen zal een lied gezongen worden
van diepe verbondenheid:
hechte gemeenschap
van mens tot mens,
van mens en God.
Morgen zal de koude onverschilligheid
van elk voor zich
verleden tijd geworden zijn.
Morgen zullen muren gesloopt
van rijkdom en macht
en bruggen gebouwd
van verzoening en respect
en eenzaamheid zal niet meer zijn.
Morgen spannen wij uit onszelf

draden van solidariteit
naar anderen toe
en weven een netwerk van liefde.
Morgen is de rank gezuiverd
en de wijnstok staat in volle bloei.
Dienaars worden vrienden genoemd.
Vreemden worden broer en zus.
Morgen zal God Vader zijn.
Carlos Desoete

