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Negenenvijftigste Pastorale Brief 15 juli 2022 
Eerste weekend van de zomervakantie 
 
voor parochianen en belangstellenden van de 
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland 

 
 

De volgende Pastorale brief kunt u rond woensdag 7 september verwachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantiezaligsprekingen 
 

Zalig zij die zich kunnen ontspannen 
en slapen zonder excuses te zoeken: 

zij zullen hun evenwicht bewaren. 
 

Zalig zij die met zichzelf 
kunnen lachen: 

ze blijven zich amuseren. 
 

Zalig zij die een berg 
kunnen onderscheiden van een molshoop: 
ze zullen zich heel wat moeite besparen. 

 
Zalig zij die kunnen zwijgen 

en luisteren: 
hun weg zal zonnig zijn. 

 
Zalig zij die denken voor ze doen 

en bidden voor ze denken: 
ze zullen heel wat stommiteiten vermijden. 

 
Zalig zij die verstandig genoeg zijn 

om zichzelf niet te ernstig te nemen: 
ze zullen door anderen gewaardeerd worden. 

 
Zalig zijn jullie, als je in staat bent 

het gedrag van anderen zo mild mogelijk 
te interpreteren, zelfs al heeft het 

de schijn tegen: 
je zult beschouwd worden als naïevelingen 
maar dat is de prijs van de naastenliefde. 

 
Zalig zijn jullie vooral, als je de Heer 

kunt erkennen in alle mensen die je ontmoet: 
dan heb je de wijsheid gevonden. 

 
( Joseph Folliet uit Mensen Onderweg) 
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Het parochieblad Onderweg ontvangen: 
 

Als u de Onderweg nog niet ontvangt kunt een abonnement voor 
het komende half jaar krijgen door € 10,- over te maken op 

rekeningnummer NL 21 RABO 0320 4172 55 
onder vermelding van uw straatnaam, huisnummer en woonplaats. 

 
U kunt zich aanmelden voor de digitale versie van onderweg via de 

website van de parochie, www.heligejacobusparochie.nl 
 onder het kopje contact. 

 

 
 

* Inleiding…  
 

door pastor Dorenda Gies 
 
Dit weekend begint in onze regio officieel de zomervakantie. Er liggen hete dagen in het verschiet. 
Voor veel mensen is het een periode, waarin ze hopen wat bij te komen van de beslommeringen 
van het afgelopen jaar en velen gaan weer op pad. Meer mensen dan andere jaren hebben een 
vakantie geboekt en we zien de drukte op de vliegvelden in Europa en op de wegen. Veel mensen 
zijn blij dat het eindelijk weer kan en genieten volop. 
 
Voor andere mensen zal het dit jaar niet gemakkelijk zijn om los te komen van alle dingen die 
spelen. Het zijn onzekere tijden waarin we veel zorgen en onrust kennen. Ik denk dat we er allemaal 
mee in het hoofd lopen. 
 
Ik maak me bijvoorbeeld zorgen over al die mensen die al op de rand van het bestaansminimum 
leefden en er nu dure boodschappen en hoge energierekeningen overheen krijgen. Ik maak me 
zorgen over al die vluchtelingen voor wie geen rustige plek is om te wonen en bij te komen van hun 
vlucht. Ik maak me zorgen over al die jongeren die met zorgen naar de toekomst kijken en 
noodgedwongen bij hun ouders in huis moeten blijven wonen. Ik maak me zorgen over de boeren 
wier toekomst op spel is komen te staan en die weinig respons krijgen op hun protest. Ik maak me 
zorgen over het extreme weer waarvan we de gevolgen steeds meer in onze directe omgeving zien. 
 

Het is lastig om al die dingen los te laten, maar het helpt mij om te kijken 
aan welke dingen ik zelf wel wat kan doen en kan bijdragen. Bijvoorbeeld 
voor het klimaat en de energierekening. Geen warm water tappen als het 
niet nodig is, de kraan sowieso niet voluit zetten.  Niet meer lampen aan 
dan echt nodig is. Het spoelwater van de groenten gebruik ik om mijn 
planten in de tuin water te geven en de rest komt uit de regenton. Van die 
kleine dingen wordt ik weer blij. Ik geniet er ook van dat ik juist in deze tijd 
weer wat meer tijd en aandacht kan geven aan de mensen die ik ontmoet. 
Je hoeft dus niet van de ene naar de andere afspraak te rennen en kunt 
rustig even blijven staan praten met iemand.  
 

Deze vakantietijd nodigt ons uit om wat tot rust te komen en bij te tanken. En daarbij is vooral onze 
eigen instelling heel belangrijk, ook als we grote zorgen hebben. Een blij gezicht doet goed. Een 
lieve opmerking maakt de sfeer beter. Extra tijd en aandacht voor elkaar maakt mensen minder 
eenzaam. Er zijn veel dingen die ons goed kunnen doen. Genieten van kleine dingen. Proberen het 
goede in ander mensen te zien. Af en toe om jezelf lachen. En als je op vakantie mag gaan, dan 
hoop ik dat je blij wordt van de dingen die je ziet en meemaakt, van de rust die je ervaart. Misschien 
kun je dat thuis weer delen met de andere mensen om je heen.  
 

http://www.heligejacobusparochie.nl/
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In de vakantietijd kunt u ook nog wat lezen in deze Pastorale Brief. U vindt informatie over een 
aantal leuke activiteiten, een mooie overdenking van mijn collega Marco over wie onze naaste is. 
De kinderen horen daar ook over. De werkgroep kinderwoorddienst vertelt over het afgelopen jaar. 
Wim van Bussel laat ons in een lange vraagzin nadenken over het gemak dat de mens dient. Er is 
dit keer ook veel nieuws uit het bisdom en de wereldkerk. Er waait dus genoeg stof op om de 
vakantietijd door te komen. 
 
Ik hoop en wens dat we deze vakantietijd niet te verhit raken en ik hoop vooral dat we mogen 
genieten van elkaar! 
 
Mede namens collega Marco Conijn wens ik u en jou een mooie zomertijd toe! 
 
Dorenda Gies 

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

 
 

* Vanuit het pastoresteam…    
 
 

Voorzitter locatie Harlingen, Agnes van der Zee, weer thuis 
 
Halverwege de maand mei werd Agnes geopereerd vanwege slokdarmkanker. De zware operatie 
leek geslaagd, tot eind mei bleek dat twee gaatjes in haar longen waren “gebrand” Bij de 
aanhechting was gal gelekt en die hadden de gaatjes doen ontstaan. De situatie was ineens heel 
zorgelijk. Slechts op één plaats in Nederland kon Agnes mogelijk geholpen (en daarmee gered) 
worden. Met spoed werd zo vervoerd naar het VU in Amsterdam. en de gaten werden gepoogd te 
dichten. Een eerste poging mislukte. Later lukte dit wel, maar de ene complicatie volgde op de 
andere en de zorgen bleven levensgroot. Het was een spannende periode voor Agnes en de familie 
en vrienden. Zou ze het redden? In de loop van juni durfden artsen voor het eerst uit te spreken dat 
er een redelijke kans zou zijn op herstel.  Eind juni werd Agnes van het VU terug naar het MCL 
vervoerd voor verder herstel. Stapje voor stapje is er wat vooruitgang. Maar Agnes is enorm 
verzwakt en het herstel zal nog lang duren. Afgelopen zaterdag kon Agnes weer naar haar huis 
terugkeren. De thuiszorg en andere “hulptroepen” zijn ingeschakelde en ze kan thuis verder werken 
aan langzaam herstel. Wat voorlopig nog niet kan is haar thuis bezoeken. Wat wel kan is Agnes 

een kaartje sturen: Agnes van der Zee, Welgelegen 40, 8861 XR  HARLINGEN. Namens collega 
Dorenda, bestuur en locatieraad, wil ik Agnes een goed en voorspoedig verder herstel toewensen. 
 
Pastoor Marco Conijn  
 
 

 

Viering Sail Harlingen, zondag 17 juli om 10.00 uur 
en kort orgelconcert van 11.45 uur tot 12.15 uur 
 
Deze zomer zijn er weer de Tall Ships Races in Harlingen van 14 t/m 17 
juli. Net als voorgaande edities zal het weer enorm druk zijn in de stad. Er 
zijn vele activiteiten gepland en er is volop vertier. Het is geweldig om vele 
machtig mooie schepen welkom te heten en gedurende de dagen de 

tallships te bewonderen en bezoeken.  Vanwege de Tallships races zal de feestelijke zondagse 
viering in de Michaelkerk worden vervroegd van 11.00 uur naar 10.00 uur. De kerk is deze zondag 
per auto niet te bereiken, dus we vragen mensen te voet, per fiets of vanuit Franeker/Dronryp per 
trein te komen. Na de viering wordt koffie geschonken. En om 11.45 uur zal gedurende een half uur 
het prachtig gerestaureerde orgel worden bespeeld door onze vaste organist Gerrit de Vries. Hij 
geeft een prachtig mini concert en speelt onderstaande werken: 
 

mailto:c.m.conijn@hotmail.com
mailto:pastorgies@kpnmail.nl
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Liebster Jesu, Wir Sind Hier. BWV 731. Joh. Seb. Bach (1685 – 1750) 
Toccata und Fuge  F Dur.   Dietrich Buxtehude ( 1637 – 1707) 
‘Nimrod’ uit: Enigma Variaties.  Edward Elgar (1857 – 1937) arr. voor orgel: Robert 
Gower 
Communion opus 85 nr. 3.  Basil Harwood (1853 – 1949) 
Festival Voluntary. Flor Peeters ( 1903 – 1986) 
 

Na het concert kunt u zich nog een hele middag vermaken in de stad. 
 
 

Viering Maria ten Hemelopneming,  
maandag 15 augustus om 19.15 uur in Dronryp 
 

Op maandag 15 augustus viert onze kerk het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Maria 
Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de feestdag van de opneming "met 
lichaam en ziel" van Maria in de hemel. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als 
het belangrijkste Mariafeest. In onze parochie vieren we dit feest op feestelijke wijze ‘s avonds om 
19.15 uur in Dronryp.  Na afloop wordt een glaasje geschonken op het kerkplein. 

 

 
Uitnodiging Jacobusdag op 11 september 
 
Op zondag 11 september 2022 organiseren we de eerste 
Jacobusdag van onze parochie. Dronrijp heeft de primeur als 
organisator en coördinator. 
Het doel van deze Jacobusdag is onderlinge verbinding en 
kennismaken met elkaar en elkaars locatie. Dit zal een jaarlijkse 
activiteit gaan worden op de tweede zondag in september. Elk jaar 
wisselt de organisator van deze dag. 
Hierbij vragen we hulp van parochianen uit de andere locaties. Dit 
zal gaan via de locatieraden. 
 

 
Programma 11 september: 

 
10:00 uur: Viering in Dronrijp voor de hele parochie 
11:15 uur: Gezamenlijk koffiedrinken achter in de kerk en afhankelijk van het weer ook op het 
kerkplein. 
12:15 uur: Ontvangst en lunch op de “Alde Bayumerdyk 4” 
Vervolgens is er een programma waarbij de gezellige ontmoeting centraal staat. 
14:30 uur: Afsluiting van het programma. 
 
In verband met de organisatie is het belangrijk om te weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. U kunt zich hiervoor aanmelden op de lijsten die vanaf begin augustus achter in de 
kerken liggen. U hoeft zich niet voor de viering op te geven. 

 
Mensen die niet in de kerk komen kunnen zich via de mail opgeven bij Annemieke Mulder-IJpma: 
a.mulder.ypma@gmail.com 
 
We hopen vele mensen welkom te heten! 
 
 

mailto:a.mulder.ypma@gmail.com
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Streamen vanuit de geloofsgemeenschappen. 
 
In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd: 

 
Zondag 17 juli om 10.00 uur vanuit Harlingen  
Zaterdag 23 juli om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Weekend 30 en 31 juli geen stream 

Zaterdag 06 augustus om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Weekend 6 en 7 augustus geen stream 
Maandag 15 augustus om 19.15 uur vnnuit Dronryp 
Weekend 20 en 21 augustus geen stream 
Zondag 26 augustus om 11.00 uur vanuit Harlingen 
Zaterdag 3 september om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Zondag 11 september om 10.00 uur vanuit Dronryp  
 
De vieringen vanuit de Jacobusparochie zijn ook later terug te zien op de website 
De teksten van gestreamde vieringen kunt u soms via de website van de parochie downloaden! 

 
Website: www.heiligejacobusparochie.nl 

Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie 

 
Actueel overzicht vieringen in de Jacobusparochie 
 
Zie hiervoor parochieblad en de website. 
 
 

Dank aan alle vrijwilligers!!! 
 

Het kerkelijk seizoen is weer voorbij en we hebben een raar jaar 
achter de rug. Ondanks corona is er veel gebeurd in de parochie en 
hebben veel parochianen hun schouders er weer onder gezet. Het 
was niet altijd even gemakkelijk. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken, die zich op één of andere 
wijze voor of achter de schermen heeft ingezet voor onze parochie 
in de verschillende locaties!  

 
Veel dank voor jullie tijd, jullie energie en jullie enthousiasme voor de Jacobusparochie!!! 
 
Pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies 
 
 
 

* Gelovige Inspiratie… 

 

Evangelie en preek gehouden in het afgelopen weekend 
door pastoor Marco Conijn 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas  
 
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen.  
Hij zeide: “Meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?"  
Jezus sprak tot hem: “Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?"  
Hij gaf ten antwoord: “Gij zult de Heer uw God beminnen  
met geheel uw hart en met geheel uw ziel,  

http://www.heiligejacobusparochie.nl/
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met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf."  
Jezus zei: “Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.  
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus:  
“En wie is mijn naaste?"  
 
Nu nam Jezus weer het woord en zei:  
“Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers.  
Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen.  
Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg;  
hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen.  
Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen.  
Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden;  
hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze;  
daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.  
 
“De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei:  
“Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden."  
“ Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is?"  
Hij antwoordde: “Die hem barmhartigheid betoond heeft."  
En Jezus sprak: “Ga dan en doet gij evenzo."  
 
 

Overdenking 
 
We hoorden afgelopen weekend een Schriftgeleerde aan Jezus de volgende vraag 
stellen… 
Wie is mijn naaste?  
Ik zou de vraag ook aan U kunnen stellen: wie is uw naaste……. 
U hebt dan vast zo wat mensen in uw hoofd. 
 
Wie zijn uw naasten? Wie is mijn naaste?  
Jezus beantwoord de vraag niet. 
Maar keert de vraag om: voor wie ben jij een naaste? 

De vraag “wie is je naaste” is een andere dan “voor wie ben je een naaste”  
Je kan als mens natuurlijk heel mooi praten over je naaste beminnen 
(en naastenliefde is een heel fundamenteel gegeven in onze christelijke traditie) 

maar als je het concreet gaat maken, kom je toch echt uit bij de vraag:  
voor wie kan u, jij en ik een naaste zijn,  
voor wie kan u, jij en ik iemand zijn  
die een helpende hand reikt, een luisterend oor of een hartelijk woord? 
 
We komen in het dagelijks leven heel veel mensen tegen  
en met heel wat mensen raken we in gesprek.  
Soms is het een oppervlakkig gesprekje. Soms diepgaand. 
Laatst was ik kortstondig op een feestje. 
Er kwam iemand op me af gelopen. 
Iemand bij wie onlangs een ernstige ziekte is geconstateerd.  
Ik wist ervan en natuurlijk vroeg ik “hoe gaat het ermee”  
Er kwam een vloedgolf los van allerlei akelige ziekenhuiservaringen. 
Ik luisterde eigenlijk alleen maar….. 
En terwijl iemand aan mij zijn relaas vertelde  
zei iemand die het gesprek (vanaf een afstandje) aanhoorde 
“Zeg, het is allemaal heel naar voor je,  
maar kun je het niet beter over wat anders hebben. We zitten hier op een feestje hoor” 
Ik was verbijsterd. Ik dacht: wat is dit……  
maar iemand maakte gewoon vanuit het niets deze opmerking.. 
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Zo’n opmerking is in feite hetzelfde als met een grote  boog om iemands problemen heenlopen. 
Feitelijk wordt iemand het zwijgen opgelegd. 
Ik heb trouwens dit wel vaker meegemaakt. 
Een moeder rouwde een keer over haar drie maanden daarvoor gestorven kind. 
Nou…… mensen die het hebben meegemaakt weten hoe gruwelijk dat is 
en hoe enorm dat er in hakt. 
Die moeder vertelde mij van haar verdriet, haar pijn, het gemis,  
tot er een omstander de opmerking maakte  
“heb je het er nou nog over, je moet niet terugkijken maar vooruitkijken”. 
Hoe cru kunnen mensen zijn. Hoe gruwelijk kunnen mensen reageren.   
 
Trouwens, wat meeleven betreft kunnen mensen er wat van. 
Vaak wordt er bij uitvaarten tegen de nabestaanden gezegd: ik kom je gauw eens opzoeken.  
Heel veel mensen doe dat ook.  
Die leven echt enorm mee en die zijn er daadwerkelijk voor de ander. 
Maar er zijn er ook, waarvan ik dan hoor van familieleden  
dat ze ondanks een gedane belofte nooit meer zijn geweest. 
Ook dat is feitelijk met een boog om een mens met veel verdriet heenlopen….. 
 
De meesten van ons 
-en hopelijk wij allemaal- 
hebben naastenliefde best hoog in het vaandel staan. 
Toch zou het zomaar eens kunnen zijn, dat we wel zo onze voorkeur hebben.  
Dat we wel zelf graag willen uitmaken wie in aanmerking komt voor onze naastenliefde. 
En ja, het moet ons ook gelegen komen om ook iets te doen (we moeten wel tijd hebben). 
 
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan maakt ons echter twee dingen duidelijk:  
je naaste zoek je niet zelf uit, die kom je tegen al dan niet toevallig 
én er wordt niet gekeken of het wel uitkomt. Het gebeurt gewoon. 
Die joodse priester en leviet die in een boog om die halfdode man heenliepen,  
zijn in onze ogen harteloze en liefdeloze mensen.  
Toch is dat hoogstwaarschijnlijk niet de werkelijkheid.  
Het was waarschijnlijk zo dat het hun echt niet uitkwam.  
 
Als die man dood zou zijn en ze zouden hem aanraken  
dan waren ze onrein en mochten ze geen dienst doen in de tempel.  
Voor hen was dit een geldig excuus om door te lopen.  
 
Jezus maakt duidelijk  
-terecht natuurlijk- 
dat dit geen goed excuus was. 
Die Samaritaan, een heiden, op wie de joden neerkeken, die laat wel zijn hart spreken.  
Misschien kwam het ook hem erg ongelegen uit maar hij deed het gewoon.  
Hij was echt een naaste voor de gewonde man. 
 

Iedere mens in de wereld is ergens je naaste.  
Iedereen in onze omgeving is je naaste.  
Iedereen in je familie- en vriendenkring is je naaste.  
 
De vraag is: voor wie ben jij een naaste  
en voor wie zou je de handen uit de mouwen moeten en willen steken?  
 

Een naaste zijn voor de armen in de wereld  
door bij te dragen aan een collecte is natuurlijk heel goed en noodzakelijk.  
Een naaste zijn voor mensen in de gemeenschap door vrijwilligerswerk te doen,  
is vanzelfsprekend ook heel goed en noodzakelijk. 
Zonder vrijwilligers zijn we nergens! 
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Toch zijn dat vormen van naastenliefde  
die je  -in meer of mindere mate-   zelf uitkiest. 
 
Soms echter vragen omstandigheden of je een naaste wilt zijn voor iemand  
die je eigenlijk niet mag of geen band mee hebt.  
Komen we dan ook in actie of lopen we dan toch in een boog om hem/haar heen.  
 
Laten we niet vergeten: niet jij, u en ik kiezen onze naaste uit,  
maar een ander vraagt jou een naaste voor hem of haar te zijn.  
Sterker: Jezus vraagt ons een naaste voor hem of haar te zijn. 
 
In actie komen als een ander je nodig hebt 
-gevraagd en ongevraagd- 
dat is echte (noodzakelijke) naastenliefde. 
 

 

Voorbede 
 
Richten we ons tot God met onze gebeden,  
dat Hij ons bidden verhoort… 
 

Bidden we om een barmhartig hart  
voor leiders van volken, voor koningen en presidenten,  
voor parlementsleden en directeuren van organisaties;  
Dat, zoals in het Oekraïne-conflict,  
niet de zucht naar macht en geld hen beweegt  
maar het welbevinden van mensen. 
 
Bidden we om barmhartigheid voor onze hardwerkende boeren,  
U weet goede God, van de enorme zorgen die er zijn.  
zorgen over hoe het verder moet,  
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.  
U weet ook van boosheid, verdriet, teleurstelling en machteloze gevoelens. 
U hebt weet van harde woorden die worden gesproken. 
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.  
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.  
Geef ons wijsheid, inspiratie en creativiteit  
Dat uw Geest ons ingeeft hoe eerlijk en juist te handelen. 
 
Bidden we om een barmhartig hart voor wie werken in de kerk: 
Voor de Paus, de bisschoppen,  
voor priesters, diakens en andere pastoraal werkenden:  
Dat in spreken en handelen niet eerst de sterken  
maar juist de zwakken de eerste aandacht krijgen.  
Dat zij daarin velen tot voorbeeld en tot zegen zijn.  
 
Bidden we om een barmhartig hart  
voor wie keuzes moeten maken over leven en dood:  
voor wie medische beslissingen nemen,  
de huisvesting verdelen, mensen juridisch bijstaan:  
Dat wij wijs en warm meedenken.  
 
Bidden we om betrokkenheid en warmte in ons eigen hart voor de naaste: 
Dat we niet ophouden de handen uit de mouwen te steken  
voor wie in armoede leeft, voor wie gevlucht is,  
voor wie eenzaam is geworden,  
voor wie letterlijk en figuurlijk aan de kant van de weg ligt. 
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Bidden we voor wie ziek zijn om kracht en uithoudingsvermogen. 
Voor wie om hen heen staan: om geduld en veel liefde.  
 
We bidden voor hen die ons zijn ontvallen. 
Dat ze mogen leven in Gods eeuwigheid. 
 
 

 

* Voor de kinderen… 

 

Hoe word ik een naaste? (15e zondag jaar C) 

 
Wat zie je langs de weg? 

 
Teken van te voren met krijt een weg op de grond of markeer hem met tape. De 
weg begint bij de deur. Laat de kinderen over deze weg lopen voordat ze gaan 
zitten. Naast de weg liggen lege vellen papier. Af en toe ligt er een vel met een 
plaatje of een tekst. 
Daar kan bijvoorbeeld opstaan: 

Een meisje is gevallen en heeft een zere knie. 
Een moeder is haar kind kwijt. 
Een jongetje kan zijn moeder niet vinden. 
Iemand is zijn portemonnee verloren. 

Je kunt zelf ook andere voorbeelden bedenken. Zorg dat er veel meer witte vellen dan vellen met 
afbeeldingen of tekst zijn. 
 
Als de kinderen zitten vertel dan dat er onderweg soms onverwachte dingen kunnen gebeuren. 
Vraag of ze iets opgevallen is. Wie heeft er iets gezien, en wat dan?  
Maak de overgang naar het bijbelverhaal: Een voorbeeld van wat je onderweg kunt tegenkomen is 
het verhaal dat Jezus aan een schriftgeleerde vertelt. 
 
Navertelling Lucas 10,25-37 
 
De goede vriend 

Een geleerde man wilde eens aan Jezus een moeilijke vraag stellen. “Meester, wat moet ik doen 
om naar de hemel te gaan?” 
“Dat heb je toch geleerd”, antwoordde Jezus. “Wat staat er in de boeken?” 
“Daar staat dat we met heel ons hart van God moeten houden. Bovendien moeten we ook van de 
mensen houden, evenveel als van onszelf.” 
“Goed zo,” knikte Jezus “dat moet je dan maar doen.” 
Maar de geleerde had een nog moeilijkere vraag: “Maar je kunt toch niet van iedereen houden?”, 
vroeg hij. Toen vertelde Jezus een nieuw verhaal. Het speelt in het land waar joden en Samaritanen 
wonen. Ze hadden ooit eens ruzie gemaakt en nu waren ze nog altijd vijanden. 
Jezus vertelde: 
 

“Een man was op reis door de woestijn. Rovers grepen 
hem vast en sloegen hem haast dood. Ze namen hem al 
zijn geld af en ze lieten hem in de wildernis liggen. Toen 
kwam er een priester voorbij. Hij zag de man die door de 
dieven overvallen was liggen en vlug liep hij verder. ‘Die 
man kan wel dood zijn’, dacht de priester. ‘Ik mag hem 
niet meer aanraken want dan maak ik me vuil.’ 
Een tijdje later kwam er een dienaar van de tempel 
voorbij. Hij was wel nieuwsgierig; hij ging eens kijken 

naar de arme man die daar lag. Plotseling dacht hij: ‘Misschien zitten de dieven nu achter de rotsen 
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naar mij te loeren. Ik moet zo vlug mogelijk hier vandaan.’ Tenslotte kwam er een Samaritaan 
voorbij. De joden waren nooit vriendelijk voor hem geweest. Nu lag daar een jood tussen de rotsen. 
Wat deed de Samaritaan? Hij knielde neer en hij verzorgde de wonden van de man. Hij goot er olie 
op; daardoor zou de pijn minder worden en de wonden vlugger zouden genezen. Voorzichtig zette 
hij de man op zijn ezel. Zelf ging hij te voet en bracht de man naar een herberg. Tegen de waard zei 
hij: ‘Zorg goed voor deze man. Ik geef je nu al twee zilveren geldstukken. Als je meer nodig hebt zal 
ik je betalen wanneer ik hier weer langs kom.’” 
 
Het verhaal was uit. Jezus keek naar de geleerde man en Hij vroeg: “Drie mannen kwamen er 
voorbij. Wie van hen was écht een medemens, echt een naaste van de man die overvallen werd?” 
“De derde, want hij heeft hem geholpen”, antwoordde de geleerde. 
“Doe dan voortaan net als die Samaritaan”, zei Jezus. 
 
Gebed om een open oog en helpende handen: 

 
Goede God, 
Tussen het opstaan ’s ochtends en het slapengaan ’s avonds 
gebeurt er veel thuis en onderweg naar school. 
Help ons om goed te reageren op alles om ons heen. 
Help ons om te zien dat er mensen zijn die ons nodig hebben. 
Wanneer we buiten zijn en spelen 
en we mensen zien die we kunnen helpen, 
kunnen we de ander steunen. 
We hoever er niets voor te kunnen, 
we kunnen er gewoon mee beginnen. 
Goede God, wij bidden U: 
Help ons te zien dat onze inzet nodig is. 
Help ons te herkennen wanneer we moeten bijspringen. 
Er zijn zoveel kansen om iets voor een ander te doen. 
We hoeven het niet alleen te doen. 
We mogen een ander vragen om samen te werken. 
Help ons er voor elkaar te zijn. 
Amen 
 
 
 

* Nieuws vanuit de parochie…   
 
 

Vanuit de kinderwoorddienst 
 
Goedendag allen! 
 
In oktober 2019 startte een groep enthousiaste ouders in Franeker met een 
kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst wordt elke tweede zondag van de maand 
gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8).  
Graag wilden we van de gelegenheid gebruik maken wat te vertellen over deze 
bijeenkomsten. 
Na het welkomstwoord gaan kinderen en begeleiders naar het parochiecentrum. Daar 
lezen we de evangelielezing van die dag en praten we over wat hiermee bedoeld wordt. 
Ook gaan we nog even creatief aan de slag. Rond de collecte zijn we weer terug in de kerk. 
 
Helaas was er voorgaande 2 jaren door corona niet veel fysiek mogelijk, toen hebben we 

veel gecommuniceerd via Facebook en Instagram (geeft u ons een like👍�?). 
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Gelukkig was er dit seizoen wat meer mogelijk en we kijken dan ook terug op een gezellige 
en leerzame periode! We mochten met elkaar nadenken en praten over verschillende 
onderwerpen en vaak knutselden we en lieten  we ons werk vervolgens in de kerk zien. 
 

Graag zien we jullie na de zomervakantie weer bij een nieuwe 
kinderwoorddienst, voel je welkom!  
Hou voor de datum onze sociale media kanalen in de gaten of de Onderweg. 
 
 
Jos, Ester, Marlies en Sytske. 
 

 
 
 

* Gedachten van parochianen…      
 

Het gemak dient de mens. Is dat zo..? 
 
Na een lang leven van veel te hebben gezien en doorgemaakt vraag ik me wel 
eens af: heeft God bij de schepping de mens eigenlijk wel voldoende toegerust met 
kunststof, motor, machine, elektra en zelfdenkende robotschakeling, opdat de arme stakker 
wel voldoende is uitgerust om met de juiste verslapte spieren en een van alles afhankelijk 
leeg brein een eigen hersenloze wereld te kunnen scheppen onder leiding van een 
technische God, die zich elk moment van dag laat commanderen om die mens als hoogste 
levensdoel een allergelukkigst te laten leiden op basis van zoveel mogelijk ontspanning in 
een luie ligstoel op een ver, zonnig strand, met zicht op een omvangrijk kleurenscherm met 
daarop een ononderbroken stroom van direct aan te schaffen  onmisbare aardse goederen, 
opdat die glorieuze mens aan het eind van zijn feestvierend leven met blij gemoed en bij 
voorkeur tegelijk met zijn of haar partner, zó de hoogste hemelen in kan glijden om daar 
zijn gelukkige leven in verder vervolmaakte vorm tot in eeuwigheid voort te mogen zetten? 
Ja, zou dat zo zijn? Hoe verder in de tijd, hoe meer alles daar op wijst… 
 
Daar denk ik wel eens aan als ik het alles verwoestende wapengekletter in de wereld zie 
dat eerder erger dan minder wordt, de steeds snellere griezelige klimaatafbraak met 
branden, overstromingen, lawines, stormen en tornado’s, de in mijn simpele ogen 
vergeefse pogingen om er met technische middelen wat aan te doen en de tegelijkertijd 
voor mij onbegrijpelijke nonchalante leegloop van kerken, die genadevolle  bron van 
heilzame gedachten, gebeden en predikingen op basis van opwekkende naastenliefde 
worden uitgestraald en we worden gestimuleerd ons volledig te durven toevertrouwen aan 
een God die al eeuw na eeuw ongezien zijn hemelse gaven over de door hem geschapen 
mensheid heeft uitgestort. Weliswaar door ons niet altijd in sprankelende gezondheid en 
wel met de nodige mankementen aan onderdelen, maar wel met het persoonlijk diep 
belevend innerlijk goddelijk heilsgeluk dat altijd op diep godsvertrouwen volgt.  
 
Zo ver gekomen bid ik als vanzelf: ‘Nee, goede God, al die aardse verworvenheden 
waarvan we niet dan met grootste moeite enigszins los kunnen komen en waarvan de 
steeds heftiger voortgaande uitbreidingen ons buiten uw wil steeds duidelijker en ook 
steeds sneller naar een vast niet door u gewild einde van al het aards leven leiden, al die 
driftige pogingen daartoe, nee ik kan niet geloven dat dit de bedoeling van uw rijke gift, uw 
grootse schepping was. Amen.’! 
 

Wim van Bussel, Franeker     
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* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld…   

 
 

Diocesane Retraite:   
Gelukkig die...  
 
Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een 
tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar 
geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de 

treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de barmhartigen, de 
vredestichters en de vervolgden.  
 
In zijn Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze draad weer op: ‘Gelukkig wie niets voor 
zichzelf achterhoudt, wie vredelievend is, zuiver van hart en arm van geest; gelukkig wie zich niet 
verheft, zijn naaste in zijn broosheid draagt, wie er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen 
te staan.’  Zij vinden, aldus Franciscus, de ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun 
geduld weten te bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen.  In de wereld van alledag worden de 
mensen die veel weten, die zich aan welvaart laven, die zich gepantserd hebben, gelukkige mensen 
genoemd. Jezus en Franciscus zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de 
zaligsprekingen op Esseens erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug bij de profeten en in 
de psalmen.   
 
Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der aarde, maar de kleinen 
gelukkig geprezen worden. Het is de levenskunst van de glimlach. Voor veel mensen is glimlachen 
moeilijk geworden. Hun gelaat is verhard, de honderden kleine spieren zijn verstijfd. De 
Benedictijnse monnik Benoît Standaert schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een loopje kunnen nemen 
met je gebruikelijke ernst, en hij citeert daarbij een Chinees gezegde: ‘Als je om jezelf kunt lachen, 
zul je je hele leven plezier hebben.’ 
 
Begeleiding: Peter Vermaat  
Datum:  vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022 
 Plaats:  Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd:   Aankomst  vrijdag: 20.00 uur -  vertrek zondag: 16.00 uur 
Opgave:   vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,  
e-mail:  l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888. 
 
 

Paus wenst Moskou en Kiev te bezoeken 
 
Op 4 juli kondigde paus Franciscus aan dat hij van plan was Moskou en Kiev zo snel mogelijk te 
bezoeken. Het hoofd van het Vaticaan spreekt regelmatig met de Oekraïense president Zelensky, 
maar wil eerst Poetin bezoeken voordat hij richting Kiev gaat. Hij gelooft dat hij de neutrale agent 
zou kunnen zijn die Poetin zou kunnen overtuigen om een einde te maken aan de oorlog. 
Aan de andere kant van de lijn, in Moskou, zijn er verschillende reacties op dit idee. Bij het 
Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meesten voorstander van een dergelijk 
bezoek. Zelfs in de presidentiële administratie is de reactie vrij positief en staan ze positief 
tegenover dit controversiële voorstel. Maar dat is niet het geval binnen de FSB en het leger. Daar is 
het een ander verhaal, en de tussenkomst van Francis wordt op zijn minst met argwaan bekeken en 
meestal met volledige tegenzin. 
 
De hoofdrolspeler van deze diplomatieke zet is het hoofd van de Wereldunie van oudgelovigen 
Leonid Sevastianov. Sevastianov heeft toegang tot de paus en staat hoog aangeschreven bij hem, 
en hij is degene naar wie de paus zou luisteren als het om Rusland gaat. Hij is ook degene die 
lobbyt bij de presidentiële regering in Rusland en het idee aandringt dat het Vaticaan de enige 
"neutrale" staat is en dan de enige in een positie om als een echte bemiddelaar op te treden. Leonid 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Sevastianov is een sterke christen, die er sterk van overtuigd is dat het zijn spirituele missie is om al 
het mogelijke te doen om een einde te maken aan de oorlog. 
 
Maar de fellere tegenstand komt van de Russisch-Orthodoxe Kerk (ROC) Moskouse Patriarch Kirill. 
Kirill is een groot voorstander van de oorlog en rechtvaardigt deze, zoals verschillende religieuze 
leiders in Rusland, door de noodzaak om de christelijke wereld te beschermen tegen het decadente 
Westen dat is gecorrumpeerd door sekten en heidenen, een boodschap die wordt omarmd door het 
Kremlin. Zijn grootste angst is om de paus in zijn "territorium" te zien komen, predikend voor vrede. 
Zelfs voor de oorlog verzette Kirill zich tegen de komst van het Vaticaanse hoofd, en de reden was 
toen duidelijk: Kirill wordt slecht beschouwd door de gelovigen, en trekt nauwelijks niemand (of zeer 
weinigen) aan wanneer hij in het openbaar verschijnt. Als paus Franciscus naar Rusland zou 
komen, is het waarschijnlijk dat hij duizenden christenen aantrekt om hem te begroeten, wat zeker 
het imago van Kirill in het land zou ondermijnen. 
 
Dus activeert Kirill zijn netwerk achter de schermen om te voorkomen dat Sevastianov slaagt, wat 
voor laatstgenoemde niet zonder risico is. Kirill is een voormalig agent van de KGB en deinst niet 
terug voor vuile trucs om zijn doelen te bereiken. Sevastianov, die in feite een voormalige collega 
van Kirill is, en jarenlang heeft gewerkt als directeur van de St. Gregory the Theologian's Charity 
Foundation, de grootste orthodoxe stichting in Moskou opgericht door Kirill en metropoliet Hilarion, 
heeft onlangs verklaard dat de steun van de De Moskouse Patriarch van de oorlog moest vanuit 
religieus oogpunt als ketterij worden beschouwd. Dat is verreweg geen verlegen statement. 
Hilarion zelf, die werd beschouwd als de nummer 2 van het ROC en de voorzitter was van de 
afdeling Externe Kerkelijke Betrekkingen van het Patriarchaat van Moskou, is onlangs 
gedegradeerd en naar een klein bisdom in Hongarije gestuurd. Er is geen duidelijke interpretatie 
van deze degradatie: sommigen zeggen dat Hilarion tegen de oorlog was en daarvoor werd 
gestraft. Anderen zeggen dat Kirill hem als een bedreiging zag, aangezien hij in een positie 
verkeerde om hem als Patriarch te vervangen, en sommigen zeggen dat het is om hem in een 
betere positie te hebben om te lobbyen voor het ROC op het internationale toneel nadat Kirill is 
gesanctioneerd door de VK, en ontkwam ternauwernood aan de EU-sancties dankzij de last-minute 
tussenkomst van Viktor Orban, de premier van Hongarije. 
 
Desalniettemin, als de diplomatie van Sevastianov voor hemzelf een riskante is, is het ook een 
stabiele. Sevastianov heeft er sinds februari op aangedrongen, kreeg de steun van de paus en 
boekt nu vooruitgang in Moskou. Natuurlijk, zelfs als hij erin zou slagen Franciscus naar Moskou te 
krijgen, is de grote vraag of het enige impact zal hebben op Vladimir Poetin? De geschiedenis zal 
het leren. 
 
(bron: the Europian times, 11 juli 2022) 
 
 
 

Vrouwen krijgen belangrijke rol bij bisschoppenselectie 
 
Op 2 juli 2022 zei paus Franciscus in een interview met persbureau Reuters dat hij twee 
vrouwen wil benoemen in het comité dat hem helpt bij de keuze van benoemingen van 
bisschoppen. Het zal de eerste keer zijn dat vrouwen worden benoemd in dit dicasterie. 
“Op deze manier gaan de zaken een beetje open”,  zei de paus toen de 

Vaticaancorrespondent van Reuters, Philip Pullella, hem op 2 juli vroeg naar de uitbreiding van de 

rol van vrouwen in de Kerk. Om welke vrouwen het gaat en wanneer de benoeming wordt 
aangekondigd, liet de paus niet weten. 
  
Aan de benoeming van een bisschop gaat een heel proces vooraf. Meestal bespreekt de 
bisschoppenconferentie van een kerkprovincie eens per jaar de lijst met door lokale bisschoppen 
voorgedragen priesters. De conferentie doet vervolgens aanbevelingen bij de nuntius, die na 
uitvoerig onderzoek een namenlijst doorgeeft aan het Dicasterie voor de Bisschoppen. 
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De nieuwe grondwet voor de Romeinse Curie Praedicate Evangelium, die 5 juni in werking trad. De 

paus heeft al verschillende vrouwen in het Vaticaan benoemd. Zo benoemde hij in november 
2021 zuster Raffaella Petrini als secretaris-generaal van Vaticaanstad. Ze kreeg hiermee onder 
andere de politie, de brandweer, de post en de musea in de pauselijke staat onder haar hoede. 
Enkele maanden eerder stelde hij zuster Alessandra Smerilli aan tot interim-secretaris van 
het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Sinds 2019 is Smerilli 
ook raadslid van Vaticaanstad en adviseur van het secretariaat van de Bisschoppensynode. 
 
 

Brand legt Lichtkapellen Lourdes in as 
 
 

 
 
 
De helft van de Lichtkapellen van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Frankrijk is in 
de nacht van 10 op 11 juli verwoest door een brand. De brand werd snel onder controle gebracht. 
Het is een harde klap voor het heiligdom van Lourdes, dat dit niet kon gebruiken”, twitterde Olivier 
Ribadeau Dumas, rector van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, over de 
verwoesting. “Maar het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen en dat de pelgrims 
kunnen blijven bidden in de kapellen die zijn overgebleven en kaarsen kunnen blijven aansteken”, 
schreef hij. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens Vatican News wordt er 
vooralsnog uitgegaan van een ongeluk en niet van opzet. In een verklaring schat het heiligdom de 
schade op tenminste 1,5 miljoen euro. De Chapelles de Lumières (‘Kapellen van Licht’), die sinds 
2018 op de oever staan tegenover de baden van het heiligdom, zijn naast de grot van de 
verschijningen een van de rustigste plaatsen voor bezinning. 
 
De vier van de acht kapellen die werden verwoest, bevinden zich verderop aan de rivier die door het 
terrein van het heiligdom stroomt. De laatste twee kapellen werden gebruikt om de zwaarste en 
grootste kaarsen te plaatsen. Ook het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, dat naast de rivier tegenover 
de Lichtkapellen staat, werd beschadigd. Veel pelgrims laten hun rozenkransen in de handen van 
dit beeld achter. Elk jaar wordt 380 ton kaarsen gebruikt in deze kapellen, zo meldt persbureau 
CNA. Hoewel de bedrijvigheid in het heiligdom van Lourdes sinds de pandemie geleidelijk weer is 
toegenomen, heeft het nog maar de helft van het aantal bezoekers van voor 2020 teruggewonnen. 
 
 
 

https://www.kn.nl/vaticaan/paus-benoemt-vrouwelijke-secretaris-generaal-van-het-bestuursorgaan-van-vaticaanstad/

