
Brief Nieuwjaar 2018 
 
Goede vrienden, ik ben blij dat u deze ochtend tijd vrij hebt gemaakt om mijn brief te lezen. 
Wellicht was dat voor sommigen onder u niet evident en vanzelfsprekend, afhankelijk van de 
wijze waarop u 2018 hebt afgesloten en 2019 hebt ingezet. Maar hoe dan ook, u leest hem en 
dat is fijn! 
 
Ook al is en blijft een nieuwjaarsdag iets kunstmatigs, een menselijke begrenzing, indeling van 
de tijd, het is toch een dag die ons even stil doet staan. Het doet ons beseffen hoe snel de tijd 
wel gaat. Zelfs de leuze 'de tijd gaat snel gebruikt hem wel' kan je vandaag de kop niet 
indrukken. Wat ooit tot de verbeelding sprak, namelijk het jaar 2000 en de lang 
aangekondigde euro die twee jaar later in gebruik werd genomen, ligt nu al geruime tijd achter 
ons.  
 
Nieuwjaar geeft mij altijd een gevoel van een nieuw begin. Wat vertrouwd is, gaat in alle stilte 
ook voorbij en zoveel toekomstplannen worden met de tijd ook verleden tijd. Nieuwjaar doet 
ons even stilstaan bij het ongrijpbare wezen van de tijd, bij het feit dat wij mensen begrensde 
wezens zijn, bewoners van de tijd. Een tijd die soms snel gaat wanneer we in gezelschap zijn 
van vrienden en geliefde mensen en op dagen dat er feest gevierd wordt. Een tijd die ook een 
ware slakkengang kan gaan wanneer je aan een ziekbed zit gekluisterd of in het duister van je 
verdriet geen oplossingen ziet. Maar goed, we zijn dankbaar dat we 2019 mogen 
binnenstappen met zijn ongekende uren van plezier en ongekende dagen van verdriet. 
Misschien zou u er nog een deel van je eindejaarspremie voor over hebben om te weten wat 
de komende twaalf maanden voor u in petto hebben? Maar misschien ook niet... Wie weet 
hoeveel verdriet ligt er niet in het verschiet! 
 
Laten we ons vandaag vooral omringen door de liefde van de Heer die ons elke tijd opnieuw 
wil omringen met zijn weldoende geborgenheid. Alleen de Heer kan ons over tijd en ruimte 
heen nieuw maken: nieuw voor onszelf en nieuw voor elkaar! Laten we dit gloednieuwe jaar 
instappen met zijn liefde in ons hart. Laten we ons voornemen mensen van gebed te worden. 
Mensen die zich bij elke nieuwe dag opnieuw laten vernieuwen door de liefde van de Heer. 
Laten we zijn hemelse Moeder Maria als gids nemen door de tijd van dit nieuwe jaar. Waar 
we ons hart, ons verstand, onze gebaren en woorden door Gods liefde laten overspoelen 
zullen we ook minder slaaf zijn van onszelf om vrijer door het leven te gaan. Elkaar een 
gelukkig en gezegend nieuw jaar toewensen is elkaar dan ook ruimte geven om te leven en 
ons niet te snel vastspijkeren op het negatieve uit het verleden. Elkaar een gezegend nieuw 
jaar toewensen is proberen om elkaar met nieuwe ogen te zien alsof de tijd pas nu een 
aanvang nam. 
 
Dierbaren, ik hoop en bid van ganser harte dat Gods liefde het beste in ons eigen hart, in onze 
gemeenschap, in dit nieuwe jaar naar boven weet te halen. En dat we in 2018 heel broos en 
teder omgaan met elkaars geluk. Mocht al wie met ons de komende dagen en weken in 
contact komen zich door God gezegend weten.  
 
Een zalig en gelukkig Nieuwjaar! 
 
Gino Grenson 


