"Kerstspeech 2017"
(Benodigde kennis vooraf; Tijger was de dit jaar overleden kat van een collega)
In deze donkere dagen voor kerst, had de speech heel wat voeten in de aarde. Wel of geen speech en wie
maakt deze? Wel of geen kerstboom op kantoor? Buitenverlichting? Kerstlunch, brunch of borrel. Mistletoe
Ja of Nee? Wat is hier nu eigenlijk de aanleiding van? Waarom doen we dit? Voor het beantwoorden van
deze vraag moeten we terug naar het Begin.
In den beginne schiep God de aarde en de hemel. Later, via de eerste mensen Adam en Eva, werd Jezus
geboren, 9 maanden nadat Maria onbevlekt was ontvangen. Waar de herdertjes lagen bij nachte in het
veld, zo zongen de Engelen in de lucht. Gloria in Excelsis Deo. Deze unieke gebeurtenis vieren wij ieder
jaar, vrede op aard. De eerste jaren was het leven hard, koud (later werd het beter toen men vuur kon
maken), kaal en eenvoudig. Je sprokkelde wat hout, maakte een vuur, ving een dier en at deze lekker op in
een grot. Het enige andere tijdverdrijf was het bedrijven der Liefde ter voortplanting, met als gevolg de
huidige, enorme populatie van mensen. Later evolueerde de mensheid tot wat we nu zijn en is het leven
zeer ingewikkeld geworden met alle risico’s van dien. Deze risico’s komen ons goed uit en wij hebben er
zelfs een bedrijf van gemaakt waarmee we onze boterham verdienen. Schiep God het assurantiekantoor of
ontstond deze branche toch vanuit de behoefte van de mens zelf? Ik vermoed sterk het laatste en ik ben
dan ook trots op onze rol in deze maatschappij. Ook ons bedrijf is geëvolueerd tot allround financieel
dienstverleningskantoor en wij mogen vele relaties helpen, bijstaan en adviseren, in veelal complexe
financiële zaken. Op het persoonlijke vlak van alle aanwezigen was het best een heftig jaar. We hebben
helaas te maken gehad met een aantal overleden familieleden. Ook ziek en zeer speelde een belangrijke
rol en heeft natuurlijk een grote invloed op het reilen en zeilen van ons kantoor in het algemeen en voor de
betrokkenen in het bijzonder.
Deze zeer verdrietige gebeurtenissen vallen echter in het niet bij het wegvallen van een grote vriend van
ons allen. Zijn leven was eenvoudig doch zeer waardevol. Hij gaf ons warmte, liefde en bood altijd een
luisterend oortje. Zelf had hij weinig nodig. Op tijd wat eten, drinken en een aai over de bol. En wat voor
een toestanden hij ook meemaakte in zijn leven, hij kwam altijd weer op z’n pootjes terecht. Echt, hij heeft
geleefd, alle zeven levens lang. Een achtste leven was zelfs voor hem een brug te ver. Tijger, we houden
van je en het ga je goed daarboven.
Fijne dagen allemaal en een gezond 2018!
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