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Vierenvijftigste Pastorale Brief 5 januari 2022 
 
voor parochianen en belangstellenden van de 
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland 

 
 

De volgende Pastorale brief kunt u in week 4 van januari 2022 verwachten. 
 
 

 

VAN HARTE EEN ZALIG NIEUWJAAR TOEGEWENST! 
 
 

‘Gods licht is krachtiger dan duisternis. 
 

Duisternis bedekt de aarde, 
dikke mist omhult de volkeren. 

 
In dit kader kondigt de profeet het licht aan: 

het licht dat door God 
aan Jeruzalem werd gegeven 

en bestemd is 
om het pad van alle volkeren te verlichten. 

 
Het is een visioen dat het hart opent, 

de adem verruimt en tot de hoop uitnodigt. 
 

Natuurlijk is duisternis aanwezig in ieders leven 
en in de geschiedenis van de mensheid, 

maar Gods licht is krachtiger. 
 

Licht dat is bestemd voor alle mensen” 
 

(paus Franciscus, 6 januari 2021) 
 
 
 

 
 

Voorlopig zijn er na 17.00 uur  
geen publieke vieringen toegestaan.  

In februari wordt in Dronryp zondagmorgen gevierd. 
 

Vanaf zondag 16 januari  
gaan de kerken weer voorzichtig open op zondag. 

Door de weeks hopen we weer te gaan vieren vanaf 
februari. 

(zie elders) 
 

Wenst u een abonnement  
op uw parochieblad “Onderweg”  
Dan moet u dat kenbaar maken! 
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* Inleiding…  
 

door pastor Susanna  Terwisscha van Scheltinga – Burri 
 

Nog midden in de kersttijd is het jaar 2022 is begonnen. Voor mij was het een 

bijzondere kerst. Wij hebben als gezin een paar dagen bij mijn familie in 

Zwitserland kunnen doorbrengen. Ook daar zijn maatregelen van kracht. 

Daarom organiseerde een broer van mij een wandeling naar het bos. Hij 

regelde een opgetuigde kerstboom en een vuurtje, waar we met elkaar het 

kerstverhaal lazen, liederen zongen en Glühwein dronken. Hier aan de 

buitenlucht hadden wij volop de gelegenheid om elkaar op veilige afstand te 

ontmoeten. Achteraf een gouden zet, want het gaat niet om het eten maar om 

de ontmoeting met elkaar.  

In het Evangelie van deze dagen horen wij van de wijzen uit het oosten, die zich op weg hebben 

gemaakt naar de nieuwgeboren koning van de Joden. Pastor Dorenda Gies heeft haar overweging 

bij dit evangelie toegevoegd en ook u mag zich door het evangelie en haar overdenking laten 

inspireren.  

De drie wijzen gingen op weg en volgenden een bijzondere ster. Paus Franciscus verwijst in zijn 

gebed als punt van oriëntatie naar het door God gegeven licht. Dit licht is bestemd voor alle 

mensen. Het is het licht van Christus dat ons op onze wegen wil leiden. Welke wegen wij in het jaar 

2022 kunnen inslaan, daarvoor heeft Jan Veltman een mooie suggestie bijgevoegd. Stof tot 

nadenken geeft de bijdrage van Wim van Bussel met gedachtes rondom de georganiseerde 

hebzucht oftewel loterijen. 

Verder vindt u in deze brief informatie over de komende vieringen en de mogelijkheid om een 

bezoek aan de kerk/Mariakapel te brengen om tot rust te komen, of wie wil te bidden of een kaars 

aan te steken. Voor de kinderen is al een vooruitkijkje bijgevoegd voor de Doop van de Heer van 

zondag 9 januari. 

Het nieuwe jaar is een tijd waarop vele mensen met goede voornemens een nieuw begin willen 

maken of hopen op een nieuw begin, zeker als het gaat over alles wat met corona te maken heeft. 

U vindt in deze brief ook verschillende nieuwjaarswensen. De paus zegt: ‘De problemen zijn talrijk, 

maar de hoop is sterker’, zijn Kerst- en Nieuwjaarsboodschap vindt u aan het einde van de brief.  

Elke maand roept paus Franciscus de gelovigen op om samen met hem te bidden. Voor de maand 

januari is de intentie van de Paus voor ware menselijke broederschap. De gebedsoproep kunt u 

vinden op: https://biddenonderweg.org/artikel/bidden-met-de-paus 

De afgelopen maanden hebben ons laten zien, dat ondanks beperkingen toch veel mogelijk is in 

een kleine kring of op afstand. Ook al weten wij niet wat het nieuw jaar zal brengen, de hoop is 

sterker! Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) heeft deze hoop op een prachtige manier tot uitdrukking 

gebracht. Hij legt zijn vertrouwen en de hoop voor dat wat de toekomst zal brengen in Gods 

handen. Dit lied is voor mij nauw verbonden met herinneringen aan jaarwisselingen in mijn jeugd; 

vuurwerk was 30 jaar terug nog ongebruikelijk in Zwitserland. Met de jongerengroep hadden wij de 

gewoonte om ons met fakkels ergens in de natuur te verzamelen. Daar lieten wij in gebed en 

gezang het oude jaar uitklinken. We luisterden naar de kerkklokken die het nieuwe jaar begroetten, 

daarbij zongen wij onderstaand lied. Laten ook wij in het vertrouwen op God onze toekomst en het 

jaar 2022 tegemoet gaan! 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

https://biddenonderweg.org/artikel/bidden-met-de-paus
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En wilt Gij ons de bittre beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
Dietrich Bonhoeffer (Vertaling: J.W. Schulte Nordholt) 

 

 
Pastor Susanna Terwisscha van Scheltinga (s.burri@uvt.nl) 

Pastoor Marco Conijn  (c.m.conijn@hotmail.com) 
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)  

 

* Vanuit het pastoresteam…    
 

Vieren in de komende weken 
 
Vanaf zondag 16 januari gaan de kerken weer langzaam open. 
In januari alleen op zondagmorgen,  
vanaf februari ook door de weeks (als de situatie dat toelaat) 
Dringend advies: geef u van te voren op, aangezien er beperkt plaats is. 
 
Zondag 9 januari (Doop van de Heer) 

11.00 uur   Dronryp Eucharistieviering via de live-stream  
m.m.v. 4 cantores van het Harlinger kerkkoor en lektor uit Sint Anna 
Het is geen publieke viering….. 

 
Zondag 16 januari 

Er zijn in het kader van de “gebedsweek eenheid van de christenen”  
twee gestreamde vieringen vanuit Menaam en Harlingen. 
In Dronryp en Harlingen zijn deze zondag geen publieke vieringen.  
Wel is er een publieke viering in Franeker en twee (!) in Sint Anna. 
 
09.15 uur  Sint Anna  Eucharistieviering met doop (beperkt plaats) (pastoor Conijn) 
09.30 uur  Menaam  Gestreamde oecumenische viering  

(zie: www.protestantsegemeentemenaldum.nl  
en klik op digitale uitzending) 

mailto:c.m.conijn@hotmail.com
mailto:pastorgies@kpnmail.nl
http://www.protestantsegemeentemenaldum.nl/
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09.30 uur  Franeker  Communieviering (pastor Terwisscha) 
10.00 uur  Harlingen  Gestreamde oecumenische viering  

(zie: https://www.pg-harlingen.nl/ en klik op de livestream) 
11.00 uur  Sint Anna  extra Eucharistieviering (pastores Conijn en Terwisscha) 
 
De doordeweekse vieringen op 19 en 20 februari komen te vervallen 
 
Zondag 23 januari 

Er zijn in het kader van de “gebedsweek eenheid van de christenen”  
twee gestreamde vieringen vanuit Sint Anna en Franeker. 
In Sint Anna en Franeker zijn er deze zondag geen publieke vieringen. 
Wel is er een publieke viering in Dronryp en Harlingen. 
 
09.30 uur  Sint Anna  Gestreamde oecumenische viering  

zie: https://www.pgsintannaparochie.nl  
en klik op digitale uitzending) 

09.30 uur !!! Dronryp  Eucharistieviering (pastoor Conijn) 
10.00 uur  Franeker Gestreamde oecumenische viering  

(zie https://pkn-franeker.nl/kerkdiensten en klik op uitzending) 
11.00 uur  Harlingen  Latijnse Hoogmis (pastoor Conijn) 
 
De doordeweekse vieringen op 26 en 27 februari komen te vervallen 

 
Zondag 30 januari 

Er wordt gevierd zoals is aangegeven in het parochieblad 
 
Woensdag 2 februari (Maria Lichtmis) 
09.00 uur  Dronryp  Eucharistieviering  (pastoor Conijn) 
 
Donderdag 3 februari (H. Blasius) 
09.00 uur  Franeker  Eucharistieviering (met doop Clarissa Woudstra) 
 
Zaterdag 05 februari 
Dronryp  Geen viering  
 
Zondag 6 februari 

09.15 uur  Sint Anna  Communieviering (pastor Dorenda Gies) 
09.30 uur  Franeker  Communieviering (mevrouw Tineke Kingma) 
11.00 uur  Harlingen  Communieviering (pastor Dorenda Gies) 
11.00 uur  Dronryp  Communieviering (mevrouw Tineke Kingma) 
 
 
De teksten van gestreamde vieringen kunt u meestal 
via de website van de parochie downloaden! 
 
 
 

Bezoek aan de kerk 
 
Dronryp:  In Dronryp is bij aanwezigheid van de pastoor de Mariakapel 

geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Harlingen: De kerk is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 

  

https://www.pg-harlingen.nl/
https://www.pgsintannaparochie.nl/
https://pkn-franeker.nl/kerkdiensten
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Overleden in onze parochie… 
 
*  Antonie de Puijsselaar  
Op tweede kerstdag is overleden Tonnie de Puijsselaar, echtgenoot van Trudie 
de Puijsselaar- van der Meij, uit Harlingen. Het laatste half jaar werd hij verzorgd 
in de Batting.  Hij is 78 jaar oud geworden. De afscheidsplechtigheid was op 
oudejaarsdag, waarna hij is begraven op het RK kerkhof in Harlingen.  

 
We bidden dat Tonnie bij God mag zijn. Bidden we ook om nabijheid en Gods liefde voor 
hen die zijn achtergebleven.  
 
 
 

Streamen vanuit de geloofsgemeenschappen. 
 
Het is een uitdrukkelijke wens om vanuit alle geloofsgemeenschappen te 
kunnen streamen.  
Op 26 december is geprobeerd te streamen vanuit Harlingen. In de praktijk 

blijkt dat moeilijk te zijn. Er is geen vaste internetverbinding, waardoor we moeten werken 
met een hotspot. Dat is ook het geval in Franeker en Sint Anna. Streamen levert (nu nog) 
storingen op. Er wordt aan een goede constructieve oplossing gewerkt.  
 
De Caritas en een parochiaan hebben een bedrag beschikbaar gesteld om enerzijds de 
kwaliteit te verbeteren en anderzijds onze achterban goed te kunnen bedienen.  
 
De plannen die nu worden uitgewerkt zijn een vaste opstelling in Dronryp en mogelijk zal er  
gestreamd kunnen worden vanuit de andere locaties met een 5G-hotspot. Een en ander is 
in ontwikkeling en bestelling en zal moeten worden aangelegd. Voorlopig gaan we op save 
en daarom zal er de eerstkomende weken alleen vanuit Dronryp worden gestreamd. De 
liturgie is te downloaden via de parochiesite.  
 
Streamers gevraagd? 
Er zijn nu enkele vaste streamers (drie in Dronryp en twee in Harlingen). Maar de groep is 
nog wat klein. Zijn er enkele enthousiaste mensen die het leuk vinden om af en toe te 
streamen.  
Meld je dan bij een van de pastores. Met name wordt nog iemand gevraagd in Sint Anna en 
Franeker.  
 
In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd: 
 
* Zondag 9 januari (Doop van de Heer) om 11.00 uur vanuit Dronryp 
* Zondag 16 januari de oecumenische vieringen vanuit Menaam en Harlingen 
* Zondag 23 januari de oecumenische viering vanuit Franeker 
* zondag 30 januari om 11.00 uur vanuit Dronryp 
* zondag 06 februari wordt er niet gestreamd 
* zondag 13 februari wordt er om 11.00 uur gestreamd vanuit Harlingen 
 
De vieringen zijn ook later terug te zien op de website.  
www.heiligejacobusparochie.nl 
 
 

http://www.heiligejacobusparochie.nl/
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* Gelovige Inspiratie… 

 

Schriftlezing Jesaja (60,1-6)  
(Driekoningen zondag 2 januari en donderdag 6 januari) 
 
Uit de Profeet Jesaja. 
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, 
want de Zon gaat over u op  
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. 
Want zie: duisternis bedekt de aarde, 
het donker de volkeren 
maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. 
Volkeren komen af op uw licht, 
koningen op de luister van uw dageraad. 
Sla uw ogen op en zie om u heen: 
van overal stromen ze naar u toe, 
uw zonen komen van verre, 
uw dochters draagt men op de arm. 
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld 
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. 
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, 
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. 
Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. 
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; 
ze voeren goud en wierook aan  
en verkondigen luid de roem van de Heer. 
 

Evangelie van Driekoningen (Matteüs 2,1-12) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matheus 
 
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, 
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 
"Waar is de pasgeboren koning der Joden? 
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen." 
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, 
waar Christus moest geboren worden. 
Zij antwoorden hem: "Te Bethlehem in Juda. 
Zo immers staat er geschreven bij de profeet: 
En gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, 
want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël." 
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig  
naar de tijd waarop de ster verschenen was. 
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: 
"Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind  
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen." 
Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. 
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit 
totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. 
Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. 
Zij gingen het huis binnen,  zagen er het Kind met zijn moeder Maria 
en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. 
Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. 
En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, 
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. 



7 

 

Overdenking door pastor Dorenda Gies 
 
'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer'.  Wat 
een prachtige boodschap krijgen wij van de profeet Jesaja op deze eerste zondag in 
het nieuwe jaar. Het licht van de Heer straalt over ons, net als over die wijzen uit het 
oosten. Vandaag, op het feest van de Openbaring van de Heer, het feest van 
Driekoningen laten wij ons de weg wijzen door hen. Vreemdelingen uit het oosten 
gingen op zoek, nieuwsgierig en vrijmoedig. En wij, durven wij te gaan op hun weg?  
 
We lazen over die wijzen die dat licht, die ster volgden op weg naar die bijzondere pasgeboren 
koning. En we hoorden ook dat die reis niet zo maar gladjes verliep. Eerst het vertrek uit je eigen 
land, van een veilige plek waar je alles kent en thuis bent, over de grens, door de woestijn naar 
onbekend land. Vervolgens kom je bij koning Herodes die van niets weet. En als je dan eindelijk bij 
de net geboren koning aangekomen bent, hoor je dat het kind gevaar loopt te worden vermoord 
door diezelfde koning Herodes en moet je allemaal weer op de vlucht. Dit verhaal van de wijzen is 
van het begin tot het eind een verhaal van vrijheid, durf en edelmoedigheid. 
 
Die wijzen hebben een licht, een nieuw en ongewoon licht gezien dat verwijst naar de geboorte van 
een koning. Ze laten zich daardoor gezeggen. Daar begint het! Ze gaan achter dat licht aan. Ze zijn 
zoekers. Ze zijn er niet bang voor dat dit licht hen in vreemde streken zal brengen, bij mensen die 
ze niet verstaan, die er andere gebruiken en gewoonten op na houden. De wijzen waren niet bang 
het bekende en vertrouwde achter te laten en zich te laten verassen. Ze lieten zich uit de tent 
lokken door dat ongewone licht. En eenmaal op weg waren ze vasthoudend en geduldig.  
 
Die wijzen verlaten huis en haard omdat een visioen, een droombeeld hen in beweging zet. Ze laten 
zich niet afbrengen van het lichtpunt dat ze hebben ontdekt. Deze vrijheid maakt hen als het ware 
immuun voor het bedrog en het geweld van koning Herodes. Ze durven hun eigen keuzes te 
maken. En uiteindelijk leggen ze hun schatten neer voor Jezus. Zo veel was hun die ontmoeting 
met Hem waard. Ze vertrokken weer via een andere weg, met zijn licht en vrede in hun hart. 
 
Waar halen wij vandaag de dag die vrijheid en durf, die edelmoedigheid vandaan? We zien veel 
cynisme om ons heen, een tweedeling in de maatschappij, mensen die zich dreigen op te sluiten in 
hun eigen wereld, gesloten structuren. In tijden van crisis wordt onze wereld vaak kleiner. We 
voelen ons verongelijkt om alles wat we hier niet mogen en ondertussen vergeten we soms, dat er 
op andere plekken in de wereld nog steeds mensen dood gaan aan honger. En bij de strijd om een 
eigen huis krijgen vluchtelingen de schuld van het woningtekort. Het wordt eigen volk eerst. We zijn 
bezorgd om centen en procenten en gooien ondertussen ons voedsel weg. Vrijheid, durf en 
edelmoedigheid, waar vinden we die? 
 
Ook wij hebben onze visioenen, onze droombeelden van recht en vrede, van klein en groot geluk. 
Ze zijn diep in ons hart en onze ziel verankerd. Zij kunnen een tegenbeweging vormen tegen 
dichtgetimmerde structuren, de geslotenheid en het cynisme in onze samenleving, ook tegen onze 
eigen geslotenheid. Durven wij achter onze visioenen aan te gaan, net als die wijzen, net als Jezus?  
 
Ik zie het gebeuren, waar jonge mensen de straat op gaan om aandacht te vragen voor de 
klimaatcrisis en hun toekomst. Ik zie het gebeuren, waar wij ook aandacht durven geven aan de 
zwarte bladzijden van de slavernij in onze geschiedenis. Ik zie het gebeuren waar mensen kleding 
ruilen in plaats van nieuw kopen, waar mensen tegels uit hun tuin halen en de natuur meer ruimte 
geven, waar mensen vluchtelingen onthalen met een lieve kaart en een zakje oliebollen. 
Droombeelden van recht en vrede, van klein en groot geluk. 
 
Ik wil jullie daar een nog klein verhaaltje over vertellen : 
In een seniorenflat werd tegen twaalf uur het eten appartement voor appartement verspreid. Er 
werd bij de mensen aangebeld, er werd smakelijk eten gewenst en de ouderen kregen het eten 
aangereikt uit de handen van de bezorgers. Totdat een nieuw cateringbedrijf de maaltijdverzorging 
overnam en alles vlugger en efficiënter moest. De bezorgers kregen te verstaan, dat ze de maaltijd 
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voor de deur op de grond moesten zetten, aanbellen en dan gelijk verder lopen. De ouderen konden 
dan zelf letterlijk hun eten van de grond oprapen.  
Eén meisje weigerde mee te werken. Ze vond dat je oudere mensen niet zo hoorde te behandelen. 
Er stond iets in haar hart gegrift van ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Ze bleef gewoon aanbellen en zei 
zo vriendelijk als ze kon: ‘eet u smakelijk’. Het was een meisje van zestien. Ze heette Karima en 
was een Marokkaanse. En op dit punt weigerde ze te integreren in onze samenleving. 
 
Jezus is geboren en zijn licht, Gods licht, straalt over ons allemaal. Moge het ons in dit nieuwe jaar 
moed geven om onze horizon te verbreden en onze dromen te volgen in vrijheid, met durf en 
edelmoedigheid. De drie wijzen, die vreemdelingen uit het Oosten laten ons zien, dat het de moeite 
waard is de reis te aanvaarden en je te laten verrassen.  
Sta op en Schitter!  Als wij het licht volgen op weg naar Jezus, dan zijn we ook in 2022 op de goede 
weg. In die geest wens ik iedereen mede namens collega’s Marco en Susanna van harte een Zalig 
Nieuwjaar! 
 
 

Voorbede 
 
Laten wij ons richten op de enige echte Koning: Jezus zelf en bidden ….. 
 
Voor allen die grenzen overgingen in de hoop ergens vrede en een thuis te 
vinden: 
Voor miljoenen vluchtelingen, asielzoekers uit het Midden-oosten en Afrika,  
die met hun kinderen veilig en vrij willen leven:  
dat zij ergens door regeringen worden ontvangen en geholpen. 
Heer, laat Uw koninkrijk komen....  

 
Voor allen die grensoverschrijdend werken in en vanuit onze kerken:  
Voor missionarissen en zendelingen,  
voor onze heilige Vader, paus Franciscus,  
voor de bisschoppen, priesters, diakens en pastoraal werkers:  
dat zij grenzeloos Gods woord verkondigen  
en hun beste krachten geven om geloof, hoop en liefde te zaaien. 
Heer, laat toch Uw koninkrijk komen… 

 
Voor wie opzien tegen het nieuwe jaar, door donkerte bedreigd  
of zich onveilig voelend door de Herodessen van de wereld:  
dat zij beschermd worden  
en een nieuwe Ster aan de hemel zien die hen de weg wijst.  
Heer, laat toch Uw koninkrijk komen… 

 
Voor onszelf bidden we. 
Dat wij als nieuwe wijzen van 2022 nieuwe doelen durven stellen,  
een weg banen en vol vertrouwen verder gaan.  
Dat Gods licht ons mag begeleiden naar dat Koninkrijk dat er ooit komt... 
 
We bidden voor wie in een duistere tijd  
van zijn of haar leven is op dit moment:  
om sterren en lichtpuntjes. 
Voor wie ziek is en niet weet hoe het komt; 
om beterschap en vertrouwen.  
Voor wie een dierbare verloren is; 
om troost en nabijheid van lieve mensen… 
En bidden we voor al onze dierbare overledenen; 
dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht… 
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God van alle mensen en alle tijden,  
Zoals eens de wijzen op zoek gingen naar het Kind van Bethlehem,  
zo zoeken wij U in onze wereld, in ons leven.  
Licht ons toch bij, zo vragen wij U en wil onze gebeden verhoren.  
Dat bidden wij U door Uw Zoon,  
Jezus, Koning en Messias, onze Heer. Amen. 
 
 

* Voor de kinderen… 

 
 

Een vooruitblik op de viering van de Doop van de Heer op 9 januari. 
 

Meedoen met God. 
 
De doop van Jezus (Lucas 3,15-16+21-22) 

Johannes is een boodschapper van God die mensen vertelt over Jezus, de Zoon 
van God. 
“Als je erbij wilt horen”, zegt Johannes “dan zal ik je dopen in de rivier de Jordaan. Dan ga je in het 
water en dan leg ik mijn hand op je hoofd. Zo krijg je de zegen van God.” Veel mensen laten zich 
dopen. Johannes wordt heel populair. Zo populair, dat mensen gaan denken dat hij misschien wel 
de Messias is. Al heel lang wordt voorspeld dat er eens iemand komt die de wereld zal verlossen en 
de mensen zal redden. Dat is de Messias. Maar Johannes zegt: “Dat ben ik niet, hoor. Na mij komt 
iemand die sterker is dan ik. Ik zou nog niet durven om hem te helpen met het losmaken van de 
riem van zijn sandaal. Ik doop met water, Hij doopt met de heilige Geest en met vuur.“ 
Het lijkt wel of iedereen naar de oever van de rivier de Jordaan gekomen is om door Johannes 
gedoopt te worden. Eerst praat Johannes even met hen; dan worden ze gedoopt. 
Zo werd Jezus ook door Johannes gedoopt in de Jordaan. Na zijn doop knielde Hij en bad Hij tot 
zijn Vader in de hemel. Opeens ging de hemel open en er kwam een duif vlak boven Jezus vliegen. 
Tenminste, het leek op een duif maar het was de heilige Geest. En uit de hemel klonk een Stem, die 
zei: “Jezus, Jij bent mijn geliefde Zoon, mensen houden van Je, en Jij brengt Mij ook veel vreugde. 
 
Gesprek met de kinderen. 

Door wie werd Jezus gedoopt? En weten ze nog waarin? (rivier waarin Johannes de mensen doopt 
is de Jordaan) Vraag dan of de kinderen hebben gemerkt dat er eigenlijk drie namen voor God zijn? 
Misschien wisten ze dit al; u kunt ze op weg helpen door ze een kruisteken te laten maken. Wat zeg 
je dan precies? ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’. De namen van het 
kruisteken kwamen we ook in het verhaal tegen: De Zoon, dat is Jezus; Hij wordt gedoopt. De 
Vader, dat is God in de hemel; de Stem die zei: Ik houd heel veel van mijn zoon Jezus’. Jezus bad 
tot zijn Vader nadat Hij gedoopt was. En de duif, die op Jezus neerdaalde, die wordt de heilige 
Geest genoemd. Je kunt uitleggen dat een Sacrament is een moment waarop een luikje in de hemel 
opengaat en hemel en aarde even heel dicht bij elkaar zijn. 

De doop is zo’n moment; dan wordt iemand echt een kind van 

God, de Vader in de hemel. Om dat te laten zien zijn woorden 
niet genoeg; er zijn ook symbolen, die duidelijk maken wat de 
doop wil zeggen: water om doorheen te gaan en er is Licht van 
de doopkaars, om te laten zien dat Gods Licht altijd bij je zal 
zijn. 

De Eerste Communie is ook zo’n moment; dan hoor je hoe Jezus voor het laatst aan tafel ging met 
zijn vrienden, de apostelen. En dan mogen de kinderen voor het eerst bij Jezus, de Zoon, mee aan 
tafel. Dan komt Hij even heel dichtbij. 
Het Vormsel is nog zo’n moment: dan ben je al wat ouder en kies je zelf voor God. Vormelingen 
ontvangen de heilige Geest, net als Jezus. 
Zo heb je bij deze drie sacramenten Vader, Zoon en heilige Geest alle drie bij elkaar! 
In de sacramenten laten God en mensen aan elkaar zien wat ze voor elkaar betekenen; ze horen bij 
elkaar en gaan samen door het leven. Dat kunt je bijvoorbeeld zien aan de doopkaars: De 
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doopkaars gaat mee door het leven heen. Je krijgt hem als je gedoopt wordt. Met de Eerste 
Communie en met het Vormsel wordt hij weer mee genomen naar de kerk. Dan wordt hij 
aangestoken en lopen de kinderen ermee door de kerk. Zo worden zij er telkens aan herinnerd dat 
zij door de doop kinderen van God zijn, met de Zoon Jezus aan tafel kunnen en de heilige Geest 
mogen ontvangen. 
 
Visualisatie-oefening: schilderij van kleuren  

Doe met de kinderen een visualisatie-oefening. Als u een 
gong heeft, gebruikt u deze om de kinderen de ogen te 
laten sluiten. Praat langzaam en zeg de volgende 
woorden: 

Stel je voor dat je op een grasveld ligt. 
De zon schijnt en het is lekker warm. 
Je hebt je ogen dicht gedaan. 
Je stelt je voor dat er in de hemel een 
luikje is. 
Dat luikje gaat langzaam open. 
Jij komt zo heel dicht bij God. 
Welke kleuren zie jij voor je? 
Neem even de tijd om naar de kleuren te kijken en ervan te genieten. 
Open nu weer je ogen.' 

 
Benodigdheden: Zet potloden, wasco, krijt, stiften en schilderspullen klaar. 
 
Werkwijze: Laat kinderen een vrije tekening maken over hoe zij denken dat het eruit ziet als je 

heel dicht bij God bent. Welke kleuren stellen zij zich daarbij voor…Laat ze een 
kleurenschilderij maken. 

 
 

* Wensen en gedachten van parochianen…     
 

 

 Alle goeds voor 2022… 
 
Wij wensen iedereen 
een jaar vol goede moed 
een hoofd vol vertrouwen 
veel liefde van de jouwen 

laat het oude jaar maar gaan 
en ga er vol vertrouwen tegenaan 
Alle goeds voor 2022! 
 
Groetjes, 
Johan, Sytske, Marijke en Hidde Nauta. 

 
 

Wie wil er geen geld?  
 
‘Money is the root of all evil’ zongen we na de oorlog uit volle borst. Wat niet 
wegnam dat we er steeds minder buiten konden. Wederopbouw, wat wil je, we 
hadden met de dag meer nodig. Het kan niet anders: bij de schepping heeft God 
ons vergeten een persoonlijke bankrekening met automatische bijvulling mee te 
geven. Maar wist hij veel wat de mens naast de perfect werkende maar wel wat 

onpraktische ruilhandel van appels, peren, vissen en broden nog allemaal aan zelf bedachte aarde-
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afbrekende stompzinnigheden zou uitvinden? God is ook maar een mens, hij heeft de mens 
tenslotte naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. 
En zo is Geld een eigen leven gaan leiden. Een appel verrot als je die bewaart, geld groeit juist aan. 
Spaarzaam oppotten dus, steeds meer. Geld + verlangen = hebzucht. En (dat zal God in zijn 
wijsheid hebben voorzien): die is inmiddels tot astronomische hoogten aangewakkerd, met als 
bijverschijnsel dat hoe meer je hebt hoe meer je de aarde verwoest, want automatisch veroorloof je 
je alles wat in je rijke hoofd opkomt. Ook maar íets afscheiden van je kapitaal is puur 
tegennatuurlijk, dus dat gebeurt niet. Er moet juist steeds meer bij.  
 
Wie geen geld heeft is de klos en tot ‘kansarm’ veroordeeld. Wie zijn geld terecht of onterecht is 
afgenomen wacht hetzelfde lot. Hoe de Goddelijke Voorzienigheid daar tegenover staat is nog een 
nadere kwestie van studie, maar kansarm blijft kansarm, op zijn minst héél erg lang. 
Vanuit menselijk oogpunt is dit een normale, natuurlijke weg, de weg van jammer dan, niks aan te 
doen. Geld is zuurstof voor ons. Niet voor niets beginnen veel misdaadfilms met een louche figuur 
met pistool en de dreigende woorden: ‘Ik krijg nog geld van je!!’ De ongebreidelde zuigkracht van 
geld, véél geld en daarmee de letterlijk alles op aarde verwoestende geldzucht wordt in ons brave 
land week na week enthousiast in de media aangewakkerd met loterijprijzen die in de vele 
miljoenen lopen. Wat is dit voor hellestraf? 
 
Mijn diepste wens voor 2022, maar tegelijk ook de enige kans op een harmonieus met elkaar 
levende mensheid op een goed beheerde gezonde, vruchtbare aarde, de aarde die elke baby 
compleet met zintuigen en organen, maar zonder bankrekening, zo gastvrij weet te ontvangen is 
deze: het begin van een effectieve aanpak door knappe geldkoppen van de totaal uit de hand 
gelopen geldzucht. Dat kan, de mens is pienter genoeg, zeker als God er ook bij ingeschaald wordt. 
Dus mens met hersens, bedenk wat, het wordt de hoogste tijd! 
 
‘En zie, ik verkondig ik u grote vreugde!’ jubelt het kerstverhaal…  We houden de hoop levendig.  
Elke goedwillende een mooi, harmonieus, sober 2022 toegewenst! 
 

Wim van Bussel, Franeker 
 
 
 

Betreft: Uploaden van uw innerlijke TomTom. 
 
U neemt deel aan het leven. Uw innerlijke TomTom is waarschijnlijk nog 
ingesteld op het wegennet en uw route in 2021. Er zijn belangrijke nieuwe 
gegevens voor uw innerlijke TomTom. Zodoende is het van belang om uw 
innerlijke TomTom opnieuw te uploaden. 

 
Volg nauwkeurig de volgende instructies. 
 
Stap 1:  Ga naar Mijn innerlijke TomTom.nl en log in. 
Stap 2:  Klik onder ' Verandering doorgeven ' op ' het wegennet en route '  

en selecteer daarna ' Er verandert iets in het wegennet ' . 
Stap 3:  Verwijder de volgende wegen: a Onrustweg 
                                                               b Onheilsweg 
                                                               c Duistere weg 
                                                               d Doodlopende weg 
                                                               e Polarisatieweg 
                                                              f Stressweg 
                                                               g Uitzichtloze weg 
Stap 4:  De functie ' Keer nu om ' zet u voortaan op  Uit. 
Stap 5:  Steek nu over naar nieuwe route 2022. 
Stap 6:  Klik onder ' Nieuwe route voor 2022 ' op ' Er verandert iets in het wegennet ' . 
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Stap 7:  Voeg de volgende wegen toe:   a Vredesweg 
                                                               b Liefdesweg 
                                                              c Vriendschapsweg 
                                                               d Lichtweg 
                                                               e Levensweg 
                                                              f Opdrachtweg 
                                                               g Goddelijke weg. 
Stap 8:  De functie ' Keer nooit meer om ' zet u vanaf nu op   Aan. 
Stap 9:  Uitloggen. 
 
Heeft u nog twijfels en vragen over uw innerlijke TomTom volg dan steeds opnieuw de Goddelijke 
weg! 
 
Ik wens u een gezegend 2022. 
 

Jan Veltman, Dronryp 
 
 

* Nieuws vanuit de parochie 
 
 

Abonnement op het parochieblad Onderweg (herhaling) 
 
Vanaf 2022 krijgt u niet meer automatisch het parochieblad thuis bezorgd.  
Vanaf dat moment kunt u zich op het blad abonneren 
en bent u maandelijks verzekerd van een mooie en nieuwe uitgave.  
U kunt de onderweg op twee manieren ontvangen. 
 
U wenst het parochieblad digitaal te ontvangen?  
Meldt u zich dan eenmalig aan via de website www.heiligejacobusparochie.nl. 
In het parochieblad van staan de stappen vermeld  
hoe u zich maandelijks kunt verzekeren van een digitaal nummer. 
 
U wenst het blad “op papier” te ontvangen? 
Maak dan € 20,00 over naar NL 21 RABO 0320 417 255.  
Belangrijk is dat u bij de overboeking uw naam en adresgegevens vermeldt.  
Van hen die het parochieblad per post ontvangen  
wordt een bijdrage in de kosten van € 30,00 verwacht.  
 
 
 

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld…   

 
 

Urbi et Orbi: ‘De problemen zijn talrijk, maar de hoop is sterker’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paus Franciscus begroet op Eerste Kerstdag de gelovigen op het 
Sint-Pietersplein 
voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi. Foto: CNS Photo - 
Vatican Media 

http://www.heiligejacobusparochie.nl/
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Tijdens het Urbi et Orbi op Eerste Kerstdag riep paus Franciscus op  
tot ontmoeting en dialoog: “alleen die leiden tot oplossingen voor de conflicten”. 

 
Het Woord van God, dat de wereld heeft geschapen en zin geeft aan de 
geschiedenis  
en de weg van de mens, is vleesgeworden en is onder ons komen wonen.  
Het verscheen als een fluistering, als het ruisen van een zachte bries, 
om met verwondering het hart te vullen van iedere man en vrouw  
die openstaat voor het mysterie.  
 
Het Woord is vlees geworden om met ons de dialoog aan te gaan.  
God wil geen monoloog, maar een dialoog.  
Omdat God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, een dialoog is,  
een eeuwige en oneindige gemeenschap van liefde en leven. 
Door naar de wereld te komen, in de persoon van het mensgeworden Woord,  
heeft God ons de weg gewezen van ontmoeting en dialoog.  
Hijzelf heeft deze weg in zichzelf belichaamd,  
opdat wij Hem zouden kennen en hem in vertrouwen en hoop zouden volgen. 
 
“Wat zou de wereld zijn zonder de geduldige dialoog van zoveel gulle mensen  
die gezinnen en gemeenschappen bij elkaar hebben gehouden?” (Fratelli tutti, 198).  

In deze tijd van pandemie beseffen we dit des te meer. 
Ons vermogen tot het onderhouden van sociale betrekkingen wordt zwaar op de proef gesteld;  
er is een groeiende tendens om ons terug te trekken,  
om het alleen te doen, om af te zien van erop uitgaan,  
elkaar ontmoeten, samen dingen doen. 
En zelfs op internationaal niveau bestaat het risico dat men geen dialoog wil aangaan,  
het risico dat de complexe crisis leidt tot sluiproutes in plaats van de langere wegen van de dialoog;  
maar alleen die leiden daadwerkelijk tot conflictoplossing en gedeelde, blijvende voordelen. 
 
Terwijl de verkondiging van de geboorte van de Verlosser,  
de bron van ware vrede,  
om ons heen en in de hele wereld weerklinkt,  
zien wij nog steeds zoveel conflicten, crises en tegenstellingen.  
Ze lijken nooit op te houden en we merken ze bijna niet meer op. 
Wij zijn er zo aan gewend geraakt dat immense tragedies nu in stilte voorbijgaan;  
wij lopen het risico de schreeuw van pijn en wanhoop van zovelen  
van onze broeders en zusters niet meer te horen. 
 

Denk maar aan het Syrische volk, dat al meer dan tien jaar een oorlog doormaakt  
die veel slachtoffers heeft gemaakt en een niet te overzien aantal vluchtelingen heeft veroorzaakt. 
Kijk naar Irak, dat nog steeds worstelt om er na een lang conflict weer bovenop te komen. 
We horen de kreten van de kinderen in Jemen, waar een verschrikkelijke tragedie,  
door iedereen vergeten, al jaren in stilte voortduurt, met elke dag doden tot gevolg. 
Laten we niet vergeten dat de spanningen tussen Israël en de Palestijnen blijven voortduren,  
zonder dat er een oplossing komt, met steeds grotere sociale en politieke gevolgen. 
Laten we Bethlehem niet vergeten, de plaats waar Jezus het licht zag.  
De stad maakt moeilijke economische tijden door als gevolg van de pandemie,  
die pelgrims verhindert het Heilige Land te bereiken,  
met alle negatieve gevolgen van dien voor het leven van de bevolking.  
Denk aan Libanon, dat gebukt gaat onder een crisis die zijn weerga niet kent,  
met zeer zorgwekkende economische en sociale gevolgen. 
 
Maar hier, midden in de nacht, is het teken van hoop!  
Vandaag is met de woorden van Dante,  
“de liefde die de zon en de andere sterren beweegt”, mens geworden.  
Hij kwam in menselijke gedaante,  
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Hij deelde onze ellende en brak door de muur van onze onverschilligheid.  
In de koude nacht strekt Hij zijn armpjes naar ons uit:  
Hij heeft alles nodig, maar Hij komt ons alles geven. 
 
Laten wij Hem vragen om de kracht ons open te stellen voor de dialoog. 
 Op deze feestdag smeken wij Hem in de harten van allen een verlangen naar verzoening,  
naar broederschap te doen ontstaan. Wij richten ons smekend tot Hem. 
 
Kindje Jezus,  
schenk vrede en harmonie aan het Midden-Oosten en aan de hele wereld;  
schenk kracht aan hen die zich inzetten om humanitaire hulp te 
verstrekken  
aan mensen die gedwongen zijn hun vaderland te ontvluchten;  
troost het Afghaanse volk, dat al meer dan veertig jaar  
zwaar op de proef wordt gesteld door conflicten  
die velen ertoe hebben gedreven het land te verlaten. 
Koning van mensen,  
help de politieke autoriteiten om vrede te brengen  
in de door spanningen en conflicten geteisterde samenlevingen.  
Steun de bevolking van Myanmar,  
waar onverdraagzaamheid en geweld ook vaak de christelijke gemeenschap  
en plaatsen van eredienst treffen en het vreedzame gezicht van de bevolking vertroebelen. 
Wees een licht en steun voor hen die zelfs tegen de stroom in geloven  
en werken aan ontmoeting en dialoog,  
en sta niet toe dat de gevolgen van het etterende conflict in Oekraïne zich verspreiden. 
Vredevorst, sta Ethiopië bij in het vinden van de weg naar verzoening en vrede  
door middel van een oprechte dialoog die de behoeften van het volk voorop stelt.  
Hoor de schreeuw van de volkeren van de Sahel-regio,  
die te maken hebben met het geweld van het internationale terrorisme. 
Richt uw blik op de bevolking van de landen in Noord-Afrika die gebukt gaan onder verdeeldheid, 
werkloosheid en economische ongelijkheid;  
en verlicht het lijden van de vele broeders en zusters  
die lijden onder de interne conflicten in Soedan en Zuid-Soedan. 
Geef dat de waarden van solidariteit, verzoening en vreedzaam samenleven  
de overhand mogen krijgen in de harten van de mensen op het Amerikaanse continent,  
door middel van dialoog, wederzijds respect en erkenning  
van de rechten en culturele waarden van alle mensen. 
Zoon van God,  
troost de slachtoffers van geweld tegen vrouwen dat welig tiert in deze pandemie.  
Schenk hoop aan de kinderen en jongeren die gepest en misbruikt worden.  
Geef troost en genegenheid aan de ouderen, vooral aan hen die het eenzaamst zijn.  
Schenk rust en eenheid aan de gezinnen,  
de eerste plek waar de opvoeding plaatsvindt en de basis van het sociale weefsel. 
God-met-ons,  
schenk genezing aan de zieken en inspireer alle mensen van goede wil  
tot het vinden van de meest geschikte oplossingen  
om de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan te boven te komen. 
Maak de harten vrij zodat de noodzakelijke behandeling, vooral vaccins,  
de meest behoeftige bevolkingsgroepen kunnen bereiken.  
Beloon allen die zorg en toewijding tonen in de zorg voor familieleden, zieken en zwakken. 
Kind van Bethlehem, laat de vele burgerlijke en militaire krijgsgevangenen  
van recente conflicten en zij die om politieke redenen gevangen zitten,  
spoedig naar huis terugkeren.  
Laat ons niet onverschillig zijn voor de benarde toestand  
van migranten, vluchtelingen en ontheemden. 
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Hun ogen vragen ons ons niet af te wenden,  
de menselijkheid die ons verenigt niet te ontkennen,  
hun verhalen tot de onze te maken en hun tragedies niet te vergeten. 
Eeuwig Woord dat vlees werd,  
maak ons attent op ons gemeenschappelijk huis,  
dat ook lijdt onder de verwaarlozing waarmee wij het vaak behandelen 
en dring er bij de politieke autoriteiten op aan doeltreffende akkoorden te sluiten  
opdat de toekomstige generaties kunnen leven in een omgeving die het leven eerbiedigt. 
Christus, voor ons geboren, leer ons met U te wandelen op de paden van vrede. 

 

  
Paus fel in nieuwjaarsmis: 
“Raken aan vrouwen is belediging van God: het moet daarmee gedaan zijn!” 
 
Paus Franciscus heeft bij het aanbreken van het nieuwe kalenderjaar  
de belangrijke rol van vrouwen en moeders in de samenleving benadrukt. 
In zijn preek voor het kerkelijke feest van Maria, als de Moeder Gods,  
zei de paus in de Sint-Pietersbasiliek  
dat moeders gesteund moeten worden en vrouwen beschermd. 

 
“Hoeveel geweld is er tegen vrouwen!”, zei de paus. “Het moet daarmee gedaan zijn!  
Raken aan een vrouw is een belediging van God,  
die via een vrouw zijn menselijke gedaante aangenomen heeft.”  
Anders dan bij de oudejaarsmis leidde Franciscus de eerste eredienst van 2022 weer zelf. 
De Kerk is moeder, de Kerk is vrouw, zei de Argentijn.  
“Moeders en vrouwen kijken niet naar de wereld om die uit te buiten,  
maar om haar leven te schenken.”  
Precies dat heeft de wereld nodig in deze tijd vol crisissen en oorlog, klonk het.  
Moeders weten hoe hindernissen en conflicten te overwinnen, hoe vrede gesticht wordt. 
“We hebben mensen nodig die voor verbinding zorgen in de samenleving,  
die ingaan tegen de vele prikkeldraad van de verdeeldheid”, zei de paus.  
Moeders en vrouwen kijken met het hart, zei de paus.  
“En omdat moeders leven schenken en vrouwen de wereld beschermen,  
moet wij allemaal ons daarvoor inzetten om moeders te steunen en vrouwen te beschermen”. 
 

 
Helft supermarkten open op eerste kerstdag,  
maar Aldi en Lidl houden deuren dicht en gunnen personeel vrij. 
 
Wederom waren er meer supermarkten open op eerste kerstdag.  
Dit jaar waren klanten in bijna de helft van de supers welkom voor een kerstboodschap.  
Vorig jaar kon dat bij 40 procent van de supers.  
Op tweede kerstdag waren 80% van de supers open. 


