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Zesenvijftigste Pastorale Brief 24 februari 2022 
Zevende week door het jaar C 
 
voor parochianen en belangstellenden van de 
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland 

 
 

De volgende Pastorale brief kunt u in week 14, kort voor Palmzondag verwachten. 
 

 

Op naar Aswoensdag  
 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is leven van genade buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan. 

 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 

(uit Gezangen voor Liturgie 432) 
 
 

 

De coronabeperkingen zijn opgeheven. 
 

Wilt u naar de kerk?  
Zeer welkom! 

Tevoren opgave niet meer noodzakelijk…. 
Na de vieringen drinken we weer koffie. 

 
Vanaf zaterdag 5 maart  

vieren we in Dronryp weer op zaterdagavond. 
 

 
 
* Inleiding…  
 

door pastor Marco Conijn  
 

Het is eigenlijk onbestaanbaar. Afgelopen nacht vergaderde de VN-Veiligheidsraad. Tijdens die 
vergadering poogden diplomaten nog een dreigende oorlog te voorkomen. Het bleek vergeefse 
moeite. Poetin kondigt nog tijdens de zitting een ‘speciale militaire operatie’ aan in Oekraïne. Het is 
een rechtstreekse oorlogsverklaring. De zitting van de veiligheidsraad wordt een emotionele, 
helemaal als de Oekraïense ambassadeur zich rechtstreeks richt tot zijn Russische collega. Hij 
keek hem recht in de ogen aan en zei: "Oorlogsmisdadigers gaan niet door het vagevuur, ze gaan 
rechtstreeks naar de hel". Als snel daarna volgde er een grootscheepse en al lange tijd geleden 
geplande invasie. Wat een inktzwart scenario voor Oekraïne, Europa en uiteindelijk de hele wereld. 
Alle diplomatieke inspanning was gericht op het voorkomen van een oorlog. Tevergeefse moeite 
blijkt nu. Ondertussen heeft Oekraïne iedereen "die een wapen kan dragen" opgeroepen zich aan te 
sluiten bij de strijdkrachten. De politie deelt ondertussen wapens uit aan Oekraïense veteranen. De 
reacties van westerse leiders liegen er niet om. De Duitse minister van buitenlandse zaken hoor ik 
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zeggen: “we zijn wakker geworden in een andere wereld". Tegelijk zegt ze: “Als we nu in het westen 
niet resoluut antwoorden, betalen we uiteindelijk een hogere prijs”. Er wordt gesproken door het 
westen over hele zware sancties, die ook economische gevolgen kunnen hebben voor de EU en 
Nederland. Die zullen we dan gezamenlijk moeten dragen. En dat zal voor de zwaksten in de 
samenleving niet meevallen. Ondertussen proberen veel inwoners van met name Oost Oekraïne na 
het uitbreken van de oorlog hun leefgebied (of land) te ontvluchten. Wat een menselijk leed. Wat 
een nachtmerrie. En de vraag is waar dit eindigt.  
 
Het is al weken duidelijk dat de Russische president Vladimir Poetin een vorm van een aanval 
voorbereidde. Tot nu dachten experts en westerse leiders dat hij met een zogenoemde 
salamitactiek steeds kleine stukjes land zou inlijven. En dan zou hij steeds weer de westerse 
reacties afwachten. Wat een naïeve gedachte. De werkelijkheid is thans compleet. Een 
oorlogsverslaggever vroeg aan een vluchtende Oekraïner wat hem nu te doen stond: Hij zei: “De 
situatie is dreigend en spannend.  Ik weet niet wat ik op dit moment moet doen. Ik weet het echt 
niet. Het enige wat ik nu kan doen is bidden voor mijn land,  
bidden om bescherming en bidden dat de Russische soldaten tot inkeer komen en beseffen dat 
God dit niet wil” Wat de man op de televisie zegt klopt. We zijn machteloos. Maar we kunnen met 
velen wel bidden in deze uren en dagen dat Poetin alsnog tot inkeer komt en niet vele mensen 
onschuldig de dood injaagt.... 
 

Iets heel anders. Nederland gaat weer van het slot. Wat een zegen. 
Wordt het daarmee ook weer als vanouds? De tijd zal het gaan 
leren. Wie had begin 2020 kunnen bedenken dat we twee jaar lang 
met een heftige pandemie te maken zouden krijgen. Niemand! We 
zijn er trouwens nog niet van af. “Het virus is voorlopig nog onder 
ons”, zei minister en arts Ernst Kuipers, “maar is het wel 

beheersbaar geworden, hoewel, voor mensen die kwetsbaar zijn blijft het virus nog wel een groot 
gevaar en bron van zorg”. Dat moeten we ons dus blijven realiseren. Hoe kunnen we de meest 
kwetsbaren kunnen beschermen?  
 
Nu we Corona wat achter ons laten is het nog steeds zo dat heel wat mensen zich in een moeilijke 
situatie bevinden. Er zijn mensen ziek geworden met blijvende gevolgen, er zijn mensen die een 
dierbare moeten missen, er zijn mensen geraakt in hun werk of bedrijf. In die zin zijn de gevolgen 
nog steeds en nog langere tijd voelbaar. Toch gaan we als maatschappij en als parochie een 
nieuwe fase in. Vol goede moed, dat zeker. Maar wellicht toch anders dan we gewend waren.  
Al verdwijnt de anderhalve meter als verplichting, er zijn mensen die een zekere afstand wel als 
aangenaam ervaren. Elkaar de ruimte geven is iets wat we medemensen moeten gunnen. 
 
Komen mensen terug? Dat is wel een vraag. Ik maak me wel wat zorgen. Natuurlijk hoop ik dat 
mensen na de nodige aarzelingen weer terug komen naar die mooie kerk van ons, om aldaar Gods 
Evangelie als boodschap van hoop te vieren en beleven. Het is erg fijn en ook goed om weer 
samen te vieren, zingen, overdenken en bidden. En er is genoeg om voor te bidden.  
 
Het is ook heel prettig om weer medeparochianen te ontmoeten.  In Franeker, Harlingen en Sint 
Anna zal als vanouds weer koffie na de vieringen worden geschonken. Fijn!  In Dronryp willen we 
(als er behoefte aan is) dat ook aan gaan aanbieden na de weekendvieringen.  
 
Een erfenis van de Coronatijd zal zijn dat met een zekere regelmaat viering worden gestreamd. Op 
deze wijze hopen we mensen die niet fysiek naar de kerk kunnen (of durven) toch iets van 
verbondenheid met de eigen parochie te kunnen bieden. 
 
Het parochieleven zal weer op gang komen. Op vrijdag 20 mei wordt een feestavond (bonte avond) 
georganiseerd voor alle parochianen. Van Consecratie op locatie hopen we een feest te maken.  
Er worden dit jaar enkele (uitgestelde) huwelijken gevierd.  
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Het mag weer en het kan weer, al moeten we op ons hoede blijven en zijn de zorgen op dit 
moment, niet alleen vanwege Corona, levensgroot.  
 
Mede namens pastor Dorenda Gies  
een hartelijke groet van pastoor Marco Conijn  
 
Pastoor Marco Conijn  (c.m.conijn@hotmail.com) 
Pastor Dorenda Gies  (pastorgies@kpnmail.nl)  

 
Website: www.heiligejacobusparochie.nl 

Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie 
 
 

* Vanuit het pastoresteam…    
 

De meeste Coronamaatregelen zijn per heden opgeschort 
 
Deze week hebben de bisschoppen versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. 
Deze maatregelen kunt u nalezen op pagina 12 van deze Pastorale brief.  
De concrete uitwerking voor onze parochie vindt u hieronder. 
 

Uitwerking in de praktijk in de Jacobusparochie 
Met ingang van vrijdag 25 februari  
 

Vieringen 
We volgen het vieringenrooster zoals aangegeven in het parochieblad en op de site.  
Concreet vieren we in Dronryp vanaf maart weer op de zaterdagavond (om 19.15 uur) 
 
Koffie drinken na de vieringen 
Na de vieringen wordt er weer koffie gedronken.  
 
Mondkapje 
Deze is niet meer verplicht (maar het mag natuurlijk nog wel) 
 
Opgave voor de vieringen 
Is niet meer noodzakelijk 
 
Communie uitreiking 
De looproutes zijn aldus: via de zijpaden naar voren. Voor staat ontsmettingsmiddel klaar (mag, 
hoeft niet). In Franeker en Harlingen wordt vanachter de Communiebank de Communie uitgereikt. 

De pastor draagt bij het uitreiken voorlopig nog een mondkapje. Tongcommunie is weer toegestaan. 
Via het middenpad gaat men weer terug naar de zitplek.  
 
Koorzang en samenzang 
Koorzang en samenzang is weer zonder beperkingen mogelijk. 
 
 

Vieren in de komende weken 
 
Zondag 27 februari 
09.15 uur  Sint Anna  Communieviering (pastor Gies) 
09.30 uur  Franeker  H. Eucharistieviering (pastoor Conijn) 
11.00 uur  Dronryp  Communieviering (pastor Gies) 
11.00 uur  Harlingen H. Eucharistieviering (pastoor Conijn 
 
  

mailto:c.m.conijn@hotmail.com
mailto:pastorgies@kpnmail.nl
http://www.heiligejacobusparochie.nl/
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Woensdag 2 maart – Aswoensdag 

09.00 uur Dronryp H. Eucharistieviering met asoplegging (pastoor Conijn) 
16.00 uur Harlingen Gebedsviering met asoplegging (pastor Gies) 
19.30 uur Franeker oecumenische viering in de Martinikerk met asoplegging 
    (met ds. Visser en pastoor Conijn) 
 
Donderdag 3 maart 
09.00 uur  Franeker H. Eucharistieviering (pastoor Conijn) 
 
Vrijdag 4 maart 
19.00 uur Dronryp H. Mis en aanbidding (pastoor Conijn) 
 
Zaterdag 5 maart 
19.15 uur Dronryp H. Eucharistieviering (pastoor Conijn) 
 
Zondag 6 maart 
09.15 uur Sint Anna H. Eucharistieviering (pastoor Conijn) 
09.30 uur Franeker Communieviering (pastor Gies) 
11.00 uur Harlingen H. Eucharistieviering (pastoresteam) 
 
 

Voor de overige vieringen in maart zie het nieuwe parochieblad en de website. 
 
 
 

Streamen vanuit de geloofsgemeenschappen. 
 
Het streamen vanuit Dronryp gaat op dit moment goed.  
Daar zijn we blij mee. 
In Harlingen is de stream mogelijk storingsgevoelig.  
We werken aan een oplossing. 

 
In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd: 
 
* zondag 27 februari wordt er niet gestreamd 
* aswoensdag 2 maart wordt er om 19.30 uur gestreamd vanuit de Martinikerk. 
 Te volgen via: https://pkn-franeker.nl/kerkdiensten en klik op uitzending. 
* vrijdag 4 maart om 19.00 uur vanuit Dronryp (eerste vrijdag en aanbidding) 
* zaterdag 5 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp 
* zondag 13 maart om 11.00 uur vanuit Harlingen (proefstream) 
* weekend 19 en 20 maart wordt er niet gestreamd 
* zaterdag 26 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp 
* zondag 2 april om 19.15 uur vanuit Dronryp 
* weekend 09 en 10 april wordt er niet gestreamd 
* Goede Vrijdag 15 april om 19.15 uur vanuit Dronryp 
* Paaswake 16 april om 22.00 uur vanuit Dronryp 
* zondag 24 april om 10.00 uur via Omrop Fryslân (TV) 
 
De vieringen vanuit de Jacobusparochie zijn ook later terug te zien op de website 
 
De teksten van gestreamde vieringen  
kunt u meestal via de website van de parochie downloaden! 

  

https://pkn-franeker.nl/kerkdiensten
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Bestellen huispaaskaarsen  
 

Ook dit jaar kunnen er weer huispaaskaarsen besteld kunnen 
worden. De huispaaskaarsen hebben hetzelfde motief als de 
paaskaars in de kerk. Het hoofdmotief is dit jaar het 
Christusmonogram Xp. Het bestaat uit de eerste twee letters 
waarmee in het Grieks de naam Christus (ριστος) wordt 
geschreven, te weten de chi ('X') en de rho ('P'). Verder is de 
kaars voorzien van de tekst (licht van Christus) en het jaartal 
2022.  De huispaaskaarsen worden in de paasnacht of op 
eerste paasdag gezegend, waarna u ze mee kunt nemen naar 
huis.  

De huispaaskaars heeft een lengte van 30 cm en een diameter 
van 6 cm.  
De prijs van de kaars bedraagt € 17,50 
 
 

U kunt de huispaaskaarsen bestellen door een mail te sturen naar: c.m.conijn@hotmail.com 
De uiterste datum van bestellen is zondag 14 maart. Maak direct het (totaal)bedrag over op 
rekening NL62 INGB 0000 872 001 van de H. Jacobusparochie o.v.v. huispaaskaars. 
 
 

* Gelovige Inspiratie… 

 

Lezingen en overweging van zondag 20 februari,  
7e zondag door het jaar C 
 

Eerste schriftlezing 
 
Uit het eerste boek Samuël 
 
In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten 
op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. 
David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan 
en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. 
Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. 
Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. 
Toen zei Abisaï tot David: “Nu levert God uw vijand aan u over. 
Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! 
“Eén stoot en hij is er geweest!" 
Maar David zei tot Abisaï:“Neen, dood hem niet! 
“Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?" 
David nam toen de lans en de waterkruik weg 
van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug. 
Niemand zag het, niemand merkte iets, 
niemand werd wakker; iedereen sliep door, 
want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld. 
Toen David aan de overkant gekomen was, 
ging hij ver weg op een berg staan, 
zodat er een grote afstand tussen hen was. 
Hij riep Saul en zei: “Koning, hier is uw lans, 
laat een van uw mannen hem maar komen halen. 
De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden, 
de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, 
maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde." 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/christus
mailto:c.m.conijn@hotmail.com
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Het heilig Evangelie 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: 
Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, 
zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. 
Als iemand u op de ene wang slaat keer hem ook de andere toe; 
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. 
Geef aan ieder die u iets vraagt en als iemand wegneemt wat u toebehoort eis het niet terug. 
Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen. 
Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? 
Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. 
Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? 
Dat doen de zondaars ook. 
Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? 
Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen. 
Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. 
Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, 
die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. 
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.  
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. 
Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden.  
Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden. 
Geeft en u zal gegeven worden:  
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten.  
De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken." 
 
 

Overdenking door pastor Dorenda Gies 
 
Op mijn vorige werkplek vertelde een moeder mij een verhaal over haar dochter. ‘Zat 
ze laatst onderweg naar school alleen in de trein naast een heel sjofel iemand,’ zo 
vertelde de moeder mij. ‘De man leek wel een drugverslaafde. Onwillekeurig schoof 
m’n dochter een beetje op en pakte haar tas extra goed vast. Je weet maar nooit met 
zo iemand. Maar toen ze even zo zat en nog eens voorzichtig naar de man keek, werd 
ze kwaad op zichzelf. Als iemand er slordig en ziekelijk uitziet, wil dat nog niet zeggen 
dat ie ook mijn spullen jat. Ik moet niet zo gemakkelijk oordelen over iemand. En boos op haar 
eigen vooroordelen besloot ze naar het toilet te gaan en ze liet haar tas met al haar spullen erin 
naast de man op en bloot liggen op de bank. Toen ze terugkwam, zat de man er nog steeds en lag 
haar tas onaangeroerd…’ Het is toch zo’n gek kind, zei de moeder tegen mij. Maar ze klonk stiekem 
toch wel wat trots op haar dochter.  
 
Het vereist moed om je eigen vooroordelen opzij te zetten en een ander jouw vertrouwen te geven. 
Het vereist openheid om je eigen handelen te herzien en de ander eerlijk in de ogen te kijken. Wij 
zijn immers allemaal opgevoed met onze eigen ideeën over de wereld en de samenleving, over wat 
goed is en kwaad, over wie je vijand is en wie je vriend, over wie je mag vertrouwen en wie je beter 
kunt mijden. Het maakt ons eigen wereldje veiliger. We zijn allemaal van jongs af aan gewend om 
onze grenzen te bewaken. En dat gaat niet altijd vriendelijk en zachtzinnig.   
 
Mama, ik ben bang van die gekke meneer die zo raar praat… Als je aan mijn vriendinnetje komt, 
dan sla ik je verrot… Bij die vrouw moet je niet in de buurt komen, want ze is niet gevaccineerd… 
Die moslims, dat zijn allemaal vrouwenhaters… Ze moeten de gevangenisstraffen veel zwaarder 
maken, dat zal ze leren…. We lopen met een boog om elkaar heen, roepen van alles over elkaar 
zonder dat we elkaar kennen,  we wantrouwen en haten en we voeren zelfs oorlogen in de naam 
van God…. 
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En dan klinken de lezingen van vandaag. David die zijn vijand Saul in leven laat en hem genade 
schenkt. En het evangelie van Lucas waarin Jezus oproept om je vijanden lief te hebben, om goed 
te zijn voor wie je haten en hen te zegenen die je vervloeken. Het is me nogal wat. Dat doe je niet 
zo maar, ik in ieder geval niet. Iemand liefhebben die ik ken en die ik mag is niet zo moeilijk, maar 
goed zijn voor iemand die mij haat??? En Jezus gaat zelfs nog verder dan dat. Slaat iemand je op 
de wang, biedt hem dan ook de andere. Pakt iemand je jas af, geef hem dan ook je hemd.  Pakt 
iemand iets van je af, vraag het dan niet terug. We worden opgeroepen om telkens net een andere 
stap te zetten dan we gewend zijn. Om onze normale denkpatronen te doorbreken en ons open te 
stellen voor elkaar.  
 
Wij zijn vaak zo doordrongen van het idee wie onze vijand is en wie onze tegenpartij of 
tegenstander is, dat wij niet meer zonder oordeel naar elkaar kunnen luisteren. Je zult dat wel 
gezegd hebben, je zult dat wel gedaan hebben om mij pijn te doen. En alles wat er vervolgens 
gebeurt ontwikkelt zich vaak van kwaad tot erger. We hebben het de afgelopen coronajaren nog 
meer dan normaal ervaren hoe mensen door angst en beperkingen tegenover elkaar komen te 
staan. We zien het nu ook weer bij de spanningen in de wereld rond de situatie in Oekraïne.  
Juist dat patroon moet worden doorbroken. Jezus roept daarom op om elke keer, als je voelt dat je 
in vijandbeelden denkt, eerst een pas op de plaats te maken. Behandel mensen toch, zoals je wilt 
dat ze jou behandelen. Je zult zien dat het ontwapenend werkt. Misschien dat die ander je wel 
verrast. 
 
In de confrontatie tussen Saul en David  gebeurt dat ook. David wil Saul geen kwaad doen, omdat 
hij een gezalfde van God is. David overstijgt het vijanddenken en realiseert zich dat zij als mensen 
van God ten diepste verbonden zijn met elkaar. En hij laat Saul leven. In de tussenliggende verzen, 
die wij niet gelezen hebben, is te lezen dat Saul inziet dat zijn houding tegenover David niet juist 
was. Saul belooft David geen kwaad meer te doen. En daarmee is even de cirkel van geweld 
doorbroken.  
 
Ook wij zijn als kinderen van God ten diepste met elkaar verbonden. Behandel daarom een ander, 
zoals je zelf zou willen worden behandeld. Ook wij kunnen dat doen. Het is niet gemakkelijk, je moet 
je eigen gevoelens van angst en haat opzij zetten, je moet erop durven vertrouwen dat het ook 
buiten jouw eigen wereldje veilig kan zijn, je moet je open durven stellen voor die mensen naast en 
tegenover je. Voor de jongedame in de trein werd de wereld uiteindelijk weer een stukje veiliger, 
want ze zat niet naast een dief, maar naast reiziger, net als zij. Ze durfde weer een mens meer te 
vertrouwen.  
 
Mogen wij ons door Jezus laten uitdagen om de wereld om ons heen open en onbevooroordeeld 
tegemoet te treden, om elkaar ruimte van leven te geven en zo Gods rijk van liefde en gerechtigheid 
gestalte te geven. 
Amen 
 
 

Voorbede 
 
Laten wij – naar Jezus’ woorden – bidden voor vriend en vijand,  
voor bekenden en onbekenden 
dat we kunnen rekenen op Gods barmhartigheid…… 
 
Bidden we voor politieke leiders wereldwijd,  
die verantwoordelijkheid zijn voor vrede en veiligheid,  
voor de leefbaarheid van mensen en voor het behoud van de aarde.  
Dat zij barmhartig met hun volk omgaan  
en ook barmhartigheid ondervinden  
als zij toegeven fout te zijn geweest.  
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Bidden we voor de Paus en de bisschoppen,  
voor priesters, diakens, pastoraal werkers en predikanten: 
Dat zij oog en oor hebben voor het welzijn en het geloof van mensen.  
Dat zij barmhartig omgaan met wie afhaakten  
of in conflict zijn met de Kerk;  
Dat zij zelf ook barmhartigheid ondervinden  
als zij – ongewild - niet het goede hebben gezegd of gedaan.  
 
Bidden we voor wie een straf uitzit  
of voor wie uit de gevangenis ontslagen werd;  
dat zij een uitgestoken hand aangereikt krijgen, een nieuwe kans.  
Voor wie op alle fronten probeerden goed te doen  
maar niet begrepen werden:  
Dat zij barmhartigheid ondervinden. 
 
Bidden we voor onszelf,  
vaak overtuigd van eigen gelijk en vol oordeel over anderen.  
Om bescheidenheid en om geduld met de naaste. 
Dat wij kunnen en willen vergeven  
na een teleurstelling of bij frustraties.  
Dat we zelf ook barmhartigheid ondervinden  
als het anders had gemoeten. 
 
Bidden we voor kinderen en jongeren:  
dat zij leren van hun fouten. 
Voor jonge ouders:  
dat zij met geduld en barmhartigheid hun kinderen opvoeden.  
Voor zieken en mensen die tobben:  
om lieve mensen om hen heen.  
 
Bidden wij in het bijzonder voor de mensen in Oekraïne  
en voor mensen in alle brandhaarden in de wereld, 
voor hen die moeten leven met angst en geweld; 
dat er voor hen vrede mag komen; 
dat wij met elkaar in gesprek blijven  
en wegen naar vrede blijven zoeken… 
 
Bidden wij voor al onze dierbare overledenen, 
al die mensen die wij met pijn in het hart moeten missen, 
dat zij en alle overledenen mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht. 
   
God, hoor en verhoor toch al onze gebeden. Help ons mild te zijn voor elkaar:  
Wees barmhartig met ons, Uw mensen.  
Dat vragen wij U in naam van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 

Vredeswens 
 
Heer, maak ons tot een instrument van Uw vrede. 
Laat ons liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis waar mensen zwak zijn. 
Laat ons hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
geloof aan wie twijfelt. 
Laat ons licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
Heer, maak ons zo tot instrument van Uw vrede. 
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* Voor de kinderen… 

 
 

Een vooruitblik op de achtste zondag door het jaar C. 
 

Zie jij beter dan een ander? 
 

Jezus deinst er niet voor terug om de mensen een spiegel voor te houden. Hij wijst 
de mensen met voorbeelden op hun eigen gedrag: ze zijn als blinden; met een balk 
in hun eigen oog zien ze vooral de splinter in het oog van een ander. Maar pas aan de vruchten 
herken je de boom: Een goede boom brengt goede vruchten voort, en een slechte boom slechte 
vruchten. Mensen oordelen snel, maar zonder iemand goed te kennen. 
 
Met de kinderen kijken we naar deze lastige beeldspraak. Maar ze zullen het zeker herkennen: ook 
kinderen vinden snel iets van iemand anders. In de klas, op het sportveld en in de thuissituatie zijn 
de oordelen over anderen niet van de lucht. Oordelen op de buitenkant, niet op de binnenkant. In 
deze kinderwoorddienst willen we de kinderen iets meegeven over (te snel) oordelen maar ook 
ingaan op wat beeldspraak is. Vertel de kinderen dat in de evangelie lezing van deze dag Jezus 
mensen vergelijkt met bomen. 
 
Navertelling Lucas 6,39-45 

 
Een goede boom 

 
Elke keer als Jezus in een dorpje was, dan kwamen mensen naar Hem toe. Vaak kwamen ze 
omdat ze zich ziek voelden en hoopten dat Jezus ze zou genezen. Jezus gebruikte deze 
bijeenkomsten om de mensen te vertellen over God en Hij probeerde ze dingen te leren. Hij 
gebruikte voorbeelden om iets uit te leggen. Maar de mensen vonden zijn voorbeelden vaak moeilijk 
om te begrijpen. Vandaag leek het wel alsof Hij de mensen raadsels gaf! 
Zo vroeg Hij: ”Kan iemand die blind is een andere blinde 
leiden? Of vallen ze dan allebei in een kuil?” Ook wilde Hij 
weten of, als je zelf een balk in je oog hebt, je dan wel een 
splinter kan zien in het oog van een ander? Daarna begon Hij 
te praten over bomen. “Een goede boom herken je aan zijn 
vruchten! Een gezonde boom”, zei Jezus, “kan geen zieke 
vruchten maken en een zieke boom kan geen gezonde 
vruchten maken.” Het waren allemaal voorbeelden waarmee 
Jezus wilde vertellen dat de mensen niet over ander mensen 
moeten oordelen. Je moet eerst naar jezelf kijken, voordat je 
wat zegt over de ander, was Jezus boodschap. En wie probeert een goed mens te zijn, doet vanzelf 
ook goede dingen. En wat je doet brengt dan nog meer goede dingen voort. ‘Een goede boom’ 
noemt Jezus dat. "Als je een goede boom bent, kan je ook goede vruchten maken! Een goed mens 
zegt goede dingen, omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte dingen omdat hij 
van binnen slecht is. Wat je doet laat zien wie je van binnen bent!" 
 
Gesprek met de kinderen. 

 
Jezus gebruikt in deze evangelielezing beeldspraak. Dat is voor kinderen best lastig om te 
begrijpen.Eigenlijk gebruikt Jezus al deze voorbeelden om de mensen duidelijk te maken dat 
oordelen over andere mensen niet goed is. Want hoe weet je nu zo zeker dat jij het wel goed ziet? 
Zie jij beter dan de ander? Misschien ben je allebei wel blind! Met een balk in je oog kan je niet 
goed zien. Wat is nu goed en wat is slecht? Je moet dus eerst die balk uit je eigen oog halen anders 
zie je niets goed. Of anders gezegd: Je vindt heel snel iets over wat een ander zegt. Maar dat is 
slechts een splinter wanneer je niet naar jezelf kijkt. Want de oordelen die jij hebt, zijn een balk 
vergeleken bij de splinter van een ander. 
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Aan de buitenkant van een boom zie je niet of hij ziek of gezond is. Dat zie je pas als de boom 
vruchten gaat dragen. Dan pas zie je iets over de kwaliteit van de binnenkant. De buitenkant zegt 
niets over hoe iemand werkelijk echt, van binnen is. 
Samen met de kinderen kunt u de drie beeldspraken van Jezus gaan onderzoeken. 
 
Schrijf op een flap-over de beeldspraken op: 
1. Kan iemand die blind is een andere blinde leiden? Of vallen ze dan allebei in een kuil? 
2. Als je zelf een balk in je oog hebt, kan je dan wel een splinter zien in het oog van een ander? 
3. Een mens is als een boom. Een gezonde boom, kan geen zieke vruchten maken en een zieke 
boom kan geen gezonde vruchten maken. 
Vraag de kinderen of ze alle woorden snappen in deze zinnen? Leg de woorden die onduidelijk zijn 
uit. 
 
* De eerste beeldspraak van de blinde die een andere blinde leidt kunt u letterlijk uitspelen. 
Vraag twee kinderen om een blinddoek om te doen. Laat het ene kind het andere leiden naar de 
andere kant van de ruimte. Lukt dit? Wat zou Jezus ermee kunnen bedoelen? 
* De tweede beeldspraak kunt u met de kinderen bespreken. Ga eerst in op de letterlijkheid van 
deze beeldspraak. Als je iets in je oog hebt, kan je dan niet iets in het oog van de ander zien zitten? 
Klopt dat? Wat zou Jezus ermee kunnen bedoelen? Leg zo nodig uit: Je oordeelt heel snel over een 
ander. Maar kijk je wel eens goed naar jezelf? De oordelen die jij hebt zijn zo groot als een balk; de 
oordelen van een ander zijn een splinter, als je ze daarmee vergelijkt. 
* In de derde beeldspraak vergelijkt Jezus mensen met bomen. Een goede of gezonde boom kan 
geen zieke vruchten maken en de zieke boom kan geen gezonde vruchten maken. 
Klopt dat? Wat zou Jezus ermee kunnen bedoelen? In de evangelielezing van vandaag zegt Jezus 
dat we eerst naar ons zelf moeten kijken voordat we iets van een ander vinden en zeggen. 
Roddelen is altijd verkeerd. Mensen kijken vaak alleen naar de buitenkant en hebben dan al snel 
een oordeel. Bijvoorbeeld: ‘zij is verwaand’, omdat iemand er altijd mooi en verzorgd uitziet. ‘Hij is 
een ordinair’, omdat hij tatoeages heeft. Maar dat is alleen maar buitenkant en zegt niets over het 
innerlijk van de persoon. 
 
Knutselen: Welke vruchten draag jij? 

 
Benodigdheden: - Print de boomtekening 

- Stiften 
Geef je kind een tekening van de boom. 
Vraag om aan deze boom vruchten te tekenen. 
 
Gebed om geduld om elkaar te leren kennen 

 
Lieve God, 
Er zijn zoveel verschillende mensen, 
de buitenkant verschilt nogal! 
Wij oordelen over huidskleur. 
Wij oordelen over gewoontes. 
Overal vinden wij wel iets van. 
Wij bidden U: Leer ons van mensen te houden 
zoals ze zijn. 
Welke kleur, cultuur of gewoontes ze ook hebben. 
Het gaat om de binnenkant. 
En het kost tijd om die te leren kennen. 
Help ons geduld te hebben 
om die ander te leren kennen, 
zonder oordeel! 
Amen 
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* Gedachten van parochianen…      
 

De engel in de BMW… 

 
Mijn broer Frans, 14 jaar jonger dan ik, was onlangs 50 jaar getrouwd met zijn 
Hanneke en vanwege allerlei tegenwerkende toestanden konden we er hier uit Franeker die dag 
niet heen. Ze wonen te ver weg in het midden van het land. Er zou die dag door de familie hier in 
Franeker een feestelijk bloemstuk worden afgeleverd en, hoe kon het anders, aan mij de eer er een 
vrolijke historische brief erheen te sturen. Ik kende zijn leven vanaf zijn geboorte een jaar na de 
oorlog van nabij en wist daar wel het een en ander leuks over vertellen. 
 
Ik begon tijdig, maar naar mijn door eigen ervaringen gegroeid idee worden gelovigen als extra 
beproeving altijd voor tegenvallers geplaatst die je glimlachend moet pareren om wat hoger op de 
ladder naar de hemel te komen. Ik kreeg een onverwachte, pijnlijke ziekte en nog wat technische 
problemen met vertraging als gevolg. Maar de brief, vrij lang maar nog net binnen de volhoudsgrens 
der lezers, kwam mooi op tijd voor de laatste postsluiting van 5 uur op vrijdag klaar. Het was de dag 
van de zware storm Eunice, maar vanuit mijn kamer te zien viel het best mee. Dus opgewekt en 
tevree ging ik op pad, achter de oude, stevige rollator die ik van een goede vriend gekregen had en 
die ik met mijn pijnlijke rug wel nodig had. Eerst een stukje gracht met een lekker windje in de rug 
en toen de dwarsstraat in die recht naar de brievenbus voerde. Op datzelfde moment werd het 
lekkere windje wel erg behulpzaam. Ik kreeg een enorme oplawaai in de zere rug en hard hollend 
achter mijn karretje die me met oerkracht voorttrok vloog ik de straat door. Stoppen, terugkeren, het 
was onmogelijk. Hoe kwam ik ooit terug? Toen ontwaarde ik dat ik alleen op de wereld was. Op een 
enkele auto na was er geen mens te zien. Ineens was er de hoek en eromheen de brievenbus waar 
ik me in de nog zwaardere windstoten nog net aan kon vastgrijpen. Als door een wonder wist ik de 
brief uit de horizontaal als een vlag wapperende schoudertas die ik aan de rollator had 
vastgebonden te vissen en in de gleuf te drukken. Opdracht gelukt. Natuurlijk werd die bus met 
deze storm niet geleegd bedacht ik op dat moment wel wat laat, maar weer thuis zou ik Frans bellen 
dat er een feestelijke brief onderweg was. Waarom dat niet eerder bedacht? Tja…  
 
En nu weer terug. Met oneindig veel moeite wist ik me met mijn karretje om te keren. Gelukt! Op dat 
moment trof me een ‘puster’, vast wel een 120- of 140er, met een slag die mij én mijn karretje als 
een veertje optilde en met schrikbarende kracht opzij vaagde, pijlsnel de rijweg op waar regelmatig 
een auto passeerde. Daar had ik zomaar tegenaan of onder kunnen komen, maar wat gebeurde? 
Ruggelings kwam ik in het laatste stukje heg terecht dat daar op de hoek langs de stoeprand staat 
en waar ik nu machteloos tegenaan lag, de rollator nog in de hand. En mijn goed vastgezette petje 
had ik ook nog op. ‘Goede God, wat een mazzel, dank u!’ bad ik in mijn vertrouwde Amsterdams, 
‘maar hoe nu verder?’ Dat liet God aan mij over, dus met alle kracht wist ik me weer in de gelukkig 
nu iets tammere rukwinden overeind te krijgen, me met één hand stevig vasthoudend aan de 
stevige hegtakken, en bedenkend dat het gelukkig niet een bijbels braambos was… Ook mijn 
trouwe karretje wist ik weer op zijn vier wielen te krijgen. Ik zette de eerste pas, althans dat wilde ik, 
maar meteen merkte ik dat dat een totaal vergeefse zaak was. Maar op datzelfde moment, nog net 
voordat wanhoop mijn deel werd, voelde ik een ijzeren klem om me heen en een krachtige stem 
achter me commanderen: ‘Niet tegenspartelen, ik breng je naar huis!’ Het was een forse man van 
ergens in de 30 dacht ik die me achter zijn flitsend snel langs de stoep neergezette BMW bracht en 
aan de andere kant het door zijn vrouw opengehouden voorportier drukte. ‘Zitten!’ hoorde ik, ‘waar 
woon je?’ En zijn vrouw zei vriendelijk: ‘Geen zorgen over je rollator, die breng ik wel even apart 
naar je huis!’ Met volle tegenwind dus!  
In een zucht stond ik even later weer in de hal van Theresia, mét mijn karretje en het liefdevolle 
tweetal, met de vrouw onder een door de storm verwoeste kapselwoestenij. Ik wist niet hoe ik het 
door God gestuurde engelenplaar dat me, in samenwerking met de heg, op het juiste moment gered 
had bedanken moest (hoe anders had het kunnen aflopen!), waar ze natuurlijk niets van wilden 
weten. Toen zei ik als extra dank: ‘En weet u wat er een extra glans aan heeft gegeven? Ik heb in 
een echte BMW gezeten!’, wat met een gulle lach zeer gewaardeerd werd. 
 
Weer thuis in de woonkamer overwoog ik in dankbare stilte dat mijn onvoorwaardelijk geloof in de 
goede God die eenieder die zich regelmatig in vol vertrouwen in gesprek of gebed tot hem wendt, 
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altijd kan rekenen op zijn aanwezigheid, en bij moeilijkheden op vaak onverwachte, maar altijd 
ontroerende wijze te hulp schiet, was zo maar weer uitgekomen! 
En nog mooier: de volgende dag belde Hanneke me dat ze de brief met de ochtendpost hadden 
ontvangen! Dankzij de goede God missie volledig geslaagd! 
 

Wim van Bussel, Franeker     
 
 

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld…   
 

Bericht van de Nederlandse bisschoppen: 
 

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen  
met ingang van 25 februari 
 
Versoepelingen in onze kerk 
Vanaf vrijdag 25 februari 

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2022 
 
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de ver-
plichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door 
de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. ‘We zijn dankbaar 
voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen 
de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’ 
 
Communie 

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met 
uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de 
heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de 
plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar 
te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te 
plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden. Verder is het gebruik van wijwa-
ter weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. De pandemie is echter 
nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen 
geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het 
doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. 
 
Aswoensdag 
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor 
het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij 
geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te 
dragen. 
 
Rekening houden met elkaar 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te 
houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (han-
den wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet 
komen met verkoudheidsklachten enzovoort. ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die 
afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare ge-
zondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan 
vieren’, aldus de bisschoppen. 
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Analyse 
 
De Kerk groeit – en is allang niet westers meer 
John L. Allen Jr. - Crux  - 16 februari 2022 
 
De nieuwste Vaticaanse statistieken maken twee dingen glashelder:  
de Kerk groeit, en het katholicisme is allang geen westerse godsdienst meer. 
 
Het Vaticaan publiceerde eind vorige week de nieuwe edities van het Annuario Pontificio en 
het Annuarium Statisticum Ecclesiae. Hierin worden onder meer de veranderingen in de katholieke 
bevolking van het afgelopen jaar bijgehouden. Een blik op de nieuwe cijfers is heel leerzaam. Zo 
merkt het Annuario op dat het katholicisme er in 2020, het laatste jaar waarvoor statistieken 
beschikbaar zijn, zestien miljoen nieuwe leden bij kreeg. Dat is opvallend in een tijd waarin de 
perceptie in het Westen is dat de Kerk krimpt. De werkelijkheid is echter dat het katholicisme de 
afgelopen eeuw wereldwijd de grootste groei in zijn geschiedenis heeft gekend, van 267 miljoen in 
1900 tot 1,045 miljard in 2000 en 1,36 miljard vandaag. Er is dus helemaal geen sprake van 
achteruitgang, maar van razendsnelle groei. 
 
Ook valt op dat het overgrote deel van die groei buiten de westerse wereld plaatsvindt. De 
katholieke bevolking groeide in 2020 in Afrika en Azië met respectievelijk 2,1 procent en 1,8 
procent. Het aandeel katholieken dat in Afrika woont, is de afgelopen decennia gestaag 
toegenomen: van 1,9 miljoen in 1900 tot 130 miljoen in 2000 en naar schatting 236 miljoen nu. 
Met andere woorden, het katholicisme is nu al een niet-westerse godsdienst en het zal dat in de 
loop van de tijd steeds meer worden. Tegen het midden van deze eeuw zal driekwart van alle 
katholieken buiten het Westen wonen. De Kerk uitsluitend proberen te begrijpen door de lens van 
westerse prioriteiten is daarom een dwaalspoor. 
 

Wat de data ook aantonen, is dat het katholieke ‘personeel’ verkeerd 
wordt verdeeld. In 2020 waren er wereldwijd 410.219 katholieke 
priesters. Veertig procent daarvan woonde in Europa en ongeveer 
dertien procent in Noord-Amerika en Australië/Nieuw-Zeeland. Dat 
betekent dat meer dan de helft van de priesters in de wereld in het 
Westen woont en werkt, terwijl de meeste katholieken ergens anders 
wonen. En dan te bedenken dat de nieuwe roepingen tegenwoordig 
onevenredig vaak uit Afrika en Azië komen, die nu zestig procent 
van alle seminaristen wereldwijd leveren. 
 
Als de katholieke Kerk een goed geleide onderneming zou zijn, zou 
zij haar personeel herverdelen om het gebied met de grootste 

marktgroei te bedienen. Bedenk dat de verhouding tussen priesters en gelovigen in Europa nu 1 op 
1746 is, en dan laten we nog buiten beschouwing dat relatief weinig van die katholieken 
daadwerkelijk in de kerk verschijnen. In Afrika is het 1 priester voor elke 5089 katholieken, en de 
meesten van hen komen wel opdagen.   
 
Wat de demografische gegevens op dit moment lijken te suggereren, is dat de katholieke Kerk veel 
heeft om blij over te zijn, maar ook dringend haar zaakjes op orde moet krijgen om te zorgen voor 
een meer mondiaal perspectief en een eerlijker verdeling van het personeel. Anders dreigt de Kerk 
jammerlijk onvoorbereid te zijn op de toekomst.  
 
(Vertaling Susanne Kurstjens – bron katholiek Nieuwsblad) 

  

https://www.kn.nl/author/john-l-allen-jr-crux/
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Paus kust Nederlandse katholieke vrouwen wakker.  
 
Tussenstand – Verrassend hoge respons synodeonderzoek ‘ 

  
Ruim 1300 vrouwen vulden tot nu toe de vragenlijst in met hun wensen en verlangens over de 
toekomst van de katholieke kerk. Dit project van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) in het 
kader van de wereldwijde synode 2023 is halverwege de reactietermijn al een groot succes te 
noemen. Het project loopt nog tot 31 maart. 
  
“Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste dromen”, aldus Holkje van der Veer, lid 
van de synodeprojectgroep van het NKV en dominicanes. “Bij de start van dit project, half januari, 
zei ik al dat paus Franciscus ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel 
vrouwen hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend.” Met het project ‘Zij 
heeft een verhaal’ draagt het NKV bij aan het wereldwijde synodeproces waarmee paus Franciscus 
van alle katholieken inspraak vraagt over de toekomst van de kerk. 
 
Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 
worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Franciscus 
nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze 
uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen 
van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk. 
 
De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en 
de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. 
Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan 
meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk 
Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan 
vrouwen 
 
Digitale vragenlijst voor vrouwen 

Vanaf 17 januari 2022 is met een online vragenlijst antwoord te geven op de kernvragen: Hoe is het 
om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn 
nodig? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is 
individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en 
ontmoetingen kunnen ontstaan.  

U kunt ook nog deelnemen!  https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken 

 
Hiermee is het proces zeker niet ten einde. 
Hopelijk hebben we dan een nieuw begin 
kunnen maken van elkaar kennen, naar 
elkaar luisteren en samen verder bouwen 
aan de toekomst.  Ook is het zo dat het 
Netwerk Katholieke Vrouwen zich met het 
project ‘Zij heeft een verhaal’ aansluit bij 
katholieke vrouwenorganisaties 
wereldwijd, die bijdragen in dit synodale 
proces. 
 
(Bron: Website Netwerk Katholieke 
Vrouwen) 

 

https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken

