Voor we gaan beginnen,
laten we ons eerst even bezinnen,
Want met de kerstdagen in het zicht
De betekenis van het licht,
De geboorte van het Goddelijk kind, dat wij niet mogen vergeten
Ook al staat veel in het teken van lekker eten.
De kerken weer even gevuld
En in kerstversiering gehuld.
We tuigen de boom weer op met de mooiste ballen
En laten de kurken weer knallen.
Alle versierselen weer uit de kast,
Je feestjurk aan, kijken of die nog past.
De winkels weer volgeladen met kerstbroden
En heerlijke rolladen,
Je kan het zo gek niet bedenken,
Ze liggen vol met geschenken.
De tuincentra’s staan volop in de sfeer van de naderende feestdagen,
Nee we mogen echt niet klagen.
Laten wij tevreden zijn met wat wij hebben in ons land,
Want er bestaat nog zoveel leed aan de andere kant.
Er wordt nog zoveel verdriet geleden,
Laten we hopen voor vele mensen op een beetje vrede.
En nu kondig ik het zangduo Anna en Irma aan,
Die als moeder en dochter door het leven gaan.
Zij komen nu naar voren
En laten hun mooie liedjes horen.
Met dit inleidende gedicht van Ria werd de Kerstavond geopend onder het genot van een
lekker bakkie koffie/thee, met wat lekkere versnapering op tafel, luisterden wij in alle stilte
naar een mooi Kerstgedicht over Scrooge, een oude vrek, afwisselend met Kerstliedjes die
Anna en Irma tot de pauze ten gehore brachten. ’n Tweede kopje en daarna de borrel op
tafel genoten wij weer van de volgende Kerstsessie van de dames welke weer op een mooi
tweestemmige toon werden gezongen. Zij werden bedankt voor hun bijdrage aan deze
Kerstavond die door iedereen als super werd bestempeld. Daarna nog ’n tweede borrel
geschonken en zo rond 22.45 uur was iedereen op huis aan.

Namens ons, Ria, Loes, Lida, Greet, Carla, Tiny en Kathy en hopen jullie allemaal weer te zien
tijdens de KVG avond p 14 januari 2020.

