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Tweeënzestigste Pastorale Brief  22 december 2022 
Kerstmis 
 
voor parochianen en belangstellenden van de 
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland 

 
 

De volgende Pastorale brief kunt u halverwege januari verwachten. 
 
 

Kerstgedachte 
 

Het is Kerstmis voor ons 
telkens als we een traan wegnemen bij verdriet, 

als we vrede sluiten en haat vergeten. 
Telkens als we lijden helpen verlichten, 
als wij een woord van liefde spreken. 

 
Het is Kerstmis voor ons 

telkens als we nieuwe hoop geven, 
als we iets goeds zeggen van onze naaste. 

Telkens als we een glimlach doen geboren worden, 
als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn. 

 
Het is Kerstmis voor ons 

telkens als wij een zieke bezoeken en vreugde brengen. 
Telkens als we van het beste dat we hebben 

meedelen en kunnen geven aan een mens in nood. 
 

Het is Kerstmis voor ons 
telkens als God de kans krijgt 

om in ons leven een teder mens te zijn. 
 

naar O. De Saert 
 
 

* Inleiding…  
 

door pastor Dorenda Gies 
 

Velen van u hebben inmiddels al wel vernomen dat mijn collega pastoor Marco afgelopen 
zondag is gevallen en zijn rechter bovenarm heeft verbrijzeld. Hij zal deze week worden 
geopereerd en daarna nog een flinke tijd nodig hebben om te revalideren. De eerste 
periode mag hij weinig doen en hij zal ook een hele poos geen auto kunnen rijden. We 
zullen hem dus een tijd moeten missen voor de werkzaamheden in de parochie. Van hieruit 
wensen wij hem van harte beterschap en we hopen en bidden dat hij snel en vooral goed 
herstelt en daar echt de ruimte voor neemt. Als u wilt, kunt u hem natuurlijk altijd een 
kaartje sturen, om hem een hart onder de riem te steken. (Dûbelestreek 16, 9035 AJ 
Dronryp) 
 
Door deze omstandigheden zullen de werkzaamheden in de parochie ook moeten worden 
aangepast. Gelukkig kunnen, door alle ‘hulptroepen’ die direct klaar stonden, de 
kerstvieringen allemaal doorgaan. Het zullen wel allemaal woord en communievieringen 
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worden. Gelukkig ziet het er naar uit dat wij voor de komende periode de weekendvieringen 
allemaal kunnen invullen. De doordeweekse vieringen zullen voorlopig vervallen, behalve 
de eerste vrijdag van de maand. Onze bisschop heeft zijn diensten aangeboden. Hij zal op 
nieuwjaarsdag de viering in Harlingen voor de hele parochie verzorgen. Ook in de periode 
daarna mogen we hem in een aantal vieringen begroeten. Het rooster tot en met 22 januari 
vindt u in deze brief. Daarna is de invulling nog niet helemaal bekend. We zullen u via de 
website van de parochie op de hoogte houden.  
 
In deze brief vindt u ook inspiratie op weg naar Kerstmis, de kinderen kunnen lichtjes 
maken voor Kerstmis en Wim van Bussel doet op zijn eigen hartstochtelijke manier een 
oproep aan mensen om naar de kerk te komen.  
 
Mede namens collega Marco wil ik u en jou een Zalig Kerstmis wensen en een vredevol 
2023! 
 
pastor Dorenda Gies 

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

 

 
* Vanuit het pastoresteam…    
 
 

Uitvaartwacht  
 
Bij afwezigheid van pastor Gies wordt u doorverwezen naar het pastoresteam van 
Bolsward. Geeft u in dit geval duidelijk aan dat u vanuit de Jacobusparochie belt.  
 
 

Aangepast Liturgisch Rooster t/m 22 januari  
 
Kerstavond zaterdag 24 december 

Franeker 19.00 uur pastor Gies  Feest. Communieviering beide koren  
Harlingen 19.00 uur dhr. Manning  Feest. Communieviering kerkkoor 
Dronryp 21.30 uur dhr. Manning  Feest. Communieviering kerkkoor 
Sint Anna 21.30 uur pastor Gies  Feest. Communieviering Jubilate 
 
Kerstmorgen 25 december 

Sint Anna 09.15 uur pastor Gies  Feest. Communieviering Jubilate 
Franeker 09.30 uur dhr. Manning  Feest. Communieviering samenzang 
Harlingen 11.00 uur pastor Gies  Feest. Communieviering Orpheon 
 
Tweede Kerstdag maandag 26 december 
Dronryp 10.30 uur mevr. Kingma  Feest. Familieviering Gelegenheidskoortje 
Dronryp 12.30 uur voorg. onbekend H. Mis in de Poolse taal 
 
In Dronryp is de kerk open van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Mensen worden ontvangen met gluhwein en chocolademelk 
 
Woensdag 28 december Harlingen 09.30 uur Vervalt 
Donderdag 29 december  Franeker  09.00 uur Vervalt 
 
Oudjaar zaterdag 31 december 
Dronryp 17.00 uur !!! dhr. Mulder   Dankvesper  samenzang 

mailto:c.m.conijn@hotmail.com
mailto:pastorgies@kpnmail.nl
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Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 

Harlingen 11.00 uur bisschop van den Hout Eucharistieviering samenzang 
Woensdag 4 januari  Dronryp 09.00 uur Vervalt   
Donderdag 5 januari    Franeker  09.00 uur Vervalt 
 
Vrijdag 6 januari (eerste vrijdag v.d. maand) 
Dronryp 19.00 uur ! dhr. Zwezerijnen  Communieviering, waarna aanbidding 
    Aalmoezenier bij defensie 
 
Driekoningen  
Zaterdag 7 januari  Dronryp  geen viering 
Zondag 8 januari  Franeker 10.00 uur pastor Gies  
Feestelijke communieviering in de Franciscuskerk voor de gehele parochie  
m.m.v. kerkkoor uit Harlingen en Franeker. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, een hapje en een drankje  
 
Woensdag 11 januari  Harlingen 09.30 uur Vervalt 
Donderdag 12 januari   Franeker  09.00 uur Vervalt 
 
Weekend 14/15 januari (2e zondag d.h. jaar/ Week van Gebed voor de eenheid van christenen) 
Zaterdag 14 januari  Dronryp Geen viering 
Zondag 15 januari:   
Sint Anna 09.15 uur mevr. Bos  Communieviering   Jubilate 
Dronryp 09.30 uur diverse vg.  Oecumenische viering in RK kerk 
Franeker 09.30 uur pastor Boukema Communieviering  Ceaciliakoor 
Harlingen 11.00 uur   mevr Kingma e.a.  oecumenische viering in RK kerk 
 
Woensdag 18 januari  Dronryp 09.00 uur Vervalt 
Donderdag 19 januari Franeker  09.00 uur Vervalt 
 
 
Weekend 21/22 januari (3e zondag d.h. jaar) 

Zaterdag 21 januari Dronryp 19.15 uur pastor Gies Communieviering kerkkoor 
Zondag 22 januari : Sint Anna   09.30 uur M. Wewerinke e.a. oec. viering in Gideonkerk 

Franeker 10.00 uur ds. Ypma/lector RK oec. viering in Martinikerk 
Harlingen 11.00 uur pastor Gies Communieviering Orpheon 

 

 
 

Streamen vanuit de geloofsgemeenschappen. 
 
In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd: 

 
Kerstavond 24 december om 21.30 uur vanuit Dronryp  
Zaterdag 31 december om 17.00 uur vanuit Dronryp (dankvesper)  
Zondag 8 januari om 10.00 uur vanuit Franeker  

Zondag 15 januari om 09.30 uur vanuit Dronryp  
Zaterdag 21 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Zaterdag 28 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Zondag 5 februari om 11.00 uur vanuit Harlingen  
Zaterdag 11 februari om 19.15 uur  vanuit Dronryp  
 

De vieringen zijn ook later terug te zien op de website.  
 

Website: www.heiligejacobusparochie.nl 
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie 

http://www.heiligejacobusparochie.nl/


4 

 

* Gelovige Inspiratie… 

 

Door pastor Dorenda Gies 
 

Evangelie volgens Matteus  (Mt 1, 18-24) 

 
De herkomst van Jezus Christus was deze. 
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, 
en voordat ze bij elkaar gingen wonen, 
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. 
Jozef, haar man, was een rechtvaardige. 
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, 
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. 
Terwijl hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de Heer, 
die zei: `Jozef, zoon van David, 
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, 
want wat bij haar tot leven is gewekt, 
is van de heilige Geest. 
Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, 
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’ 
Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden 
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: 
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, 
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, 
wat betekent: God met ons. 
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, 
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. 
Hij nam zijn vrouw bij zich.      KBS Willibrord 1995 
 
 

Overweging op weg naar Kerstmis 
 
Soms vragen wij mensen God om een teken: God laat eens zien dat u bestaat. 
God, grijp in, dit kan niet langer. God waar ben je? Maar meestal lijkt er niets te 
gebeuren. Wat moet je met zo’n God?  
 
Soms vragen mensen om een teken, maar ze zien niet dat ze tekens krijgen: 
Elke geboorte is toch een teken dat God met ons is, dat hij het niet met ons opgeeft, dat hij 
met ons mensen door wil gaan? Elke mens die jou de hand reikt, die jou steunt en helpt, 
maakt toch iets zichtbaar van Gods liefde voor ons mensen? 
 
En wanneer wij wachten op een teken, dan mag je weten dat God het initiatief neemt. Dat 
je niet weet hoe en wanneer. Denk maar aan Jozef en Maria. God kiest Maria uit, die er niet 
eens om heeft gevraagd. Hij kiest Jozef uit, die eerst niet eens wil. En denk erom: Wij zijn 
zelf die Maria en die Jozef. Want over wie zouden al die verhalen in de bijbel anders gaan 
dan over ons en over God? En straks kiest God die armoedzaaiers van een herders uit en 
die wereldvreemde sterrenwichelaars, die wijzen uit het oosten. God is met ons voordat wij 
met Hem zijn. Hij is er voor ons, wij moeten alleen wel ontvankelijk zijn.  
 
Jozef, een man uit het geslacht van David, staat wel open voor het teken van God. In de 
stilte hoort Jozef wat hem te doen staat. In de stilte krijgt hij zijn dromen, beelden, 
visioenen. Jozef is een man van dromen. Sommigen zouden zeggen dat hij een softie is. 
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Maar wie droomt weigert zich neer te leggen bij wat hier en nu gegeven is en staat open 
voor een nieuwe toekomst.  
 
En uiteindelijk doet Jozef ook wat er van hem gevraagd wordt. Hij doet Maria recht en blijft 
bij haar en geeft haar kind een naam: Jezus, dat betekent God redt. Door dat te doen 
erkent hij het wettelijke vaderschap en verzekert zo de Davidische afstamming van Jezus. 
Jezus, ontvangen van de heilige Geest is en blijft zo ook  'zoon van David', zoon van 
mensen. Jozef deed wat de engel hem vroeg, want hij wist dat God hem een teken gaf, hij 
wist dat God hem nabij was en hij handelde ernaar. 
 
Wij mensen roepen God ook vaak aan en roepen om een teken. En vandaag krijgen we te 
horen dat God met ons is in de geboorte van een kind. Emmanuel, God met ons. Dát is het 
teken dat ons gegeven wordt. God is ons nabij in een mens, in Jezus die ons liet voelen 
hoe mensen elkaar als God nabij kunnen zijn. Hoe wij voor elkaar tot teken kunnen zijn. 
Hoe wij in stilte kunnen luisteren naar wie ons nodig heeft. Hoe wij kunnen dromen en zo 
de visioenen levend kunnen houden. 
 
Dan horen we wie er om ons heen roepen om een teken, een teken van God-met-ons. Kan 
ik iemand nabij zijn? Roept iemand mij? En in die stilte hoor ik mensen roepen zonder 
woorden. Ik zie iemand huilen, een kind struikelen, een oudere aarzelen met het 
oversteken, een collega die in de put zit, een eenzame zieke. 
 
Wij bereiden ons voor op het kerstfeest, op een geboorte, een nieuwe geboorte: God die 
zich aan ons openbaart als iemand die met ons is, als een naaste. Een geboorte waaraan 
niet alleen vrouwen, maar iedereen deel mag nemen. Mensen mogen aan elkaar kunnen 
ervaren: God, de gever van leven, degenen die ons mens laat zijn, is er voor mij. God is er 
in de troostende woorden die wij tegen elkaar zeggen. God is er waar mensen voor elkaar 
opkomen, elkaar helpen het hoofd boven water te houden. Waar wij mensen in het leven 
van alle dag voor elkaar 'leven' betekenen, zijn we een teken van Gods nabijheid. God 
wordt eigenlijk met stukjes en beetjes geboren in deze wereld. 
 
Mogen wij zo op weg gaan naar Kerstmis, met de ervaring dat God met ons is in woorden 
en daden van mensen en dat Gods Geest ons geschonken wordt, elke dag opnieuw. 
Amen 
 
 

Voorbede 
 
Goede God, U opent ons een nieuwe toekomst vol van licht en vrede, 
waarin U alles in allen zult zijn. 
Op weg naar Kerstmis leggen wij daarom onze gebeden aan U voor. 
 
Bidden we voor alle mensen 
die zich vandaag eenzaam voelen, 
die ziek zijn en kwetsbaar, 
voor mensen die geen bezoek krijgen 
en die niemand verwachten; 
dat wij hen niet vergeten, 
dat wij hen niet over het hoofd zien…  
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Bidden we voor alle mensen 
die elkaar zoeken maar niet kunnen vinden, 
voor mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt 
en niet weten waar te zoeken; 
om uitkomst en wegwijzers…  
 
Bidden wij voor alle mensen, 
die van het ene naar het andere land moeten vluchten; 
dat zij mensenliefde ervaren 
waar ze aankloppen om nieuw onderdak…  
 
Bidden wij voor alle mensen,  
die dagelijks moeten leven met oorlog en geweld 
dat zij hoop en vertrouwen mogen houden, 
dat zij vrede mogen vinden…  
 
Bidden wij voor onszelf, 
dat wij op weg naar Kerstmis open mogen blijven staan 
voor Gods droom van een vredevolle wereld 
en dat wijzelf ons daar daadwerkelijk voor mogen inzetten…  
 
Bidden we voor onze dierbare overledenen, al die mensen die wij vaak nog dagelijks met 
pijn in ons hart moeten missen. Dat zij allen mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht… 
 
Goede God, laat Kerstmis voor ons een nieuw begin worden,  
een nieuwe stap naar een hoopvolle toekomst.  
Laat ons Kerstmis in ons hart meedragen  
en ons zo verbinden met elkaar en met Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 

* Voor de kinderen… 

 

Navertelling Johannes 1,1-18 
 
De evangelielezing kerstmorgen is de inleiding op het Johannesevangelie. 
 

Zie je wel?! 
Het kindje in de kribbe heeft vele namen. Namen die vertellen wie Hij 
eigenlijk is. Vandaag horen we een heel bijzondere naam van Jezus. 
Hij wordt het Licht genoemd. Jezus is het Licht dat alles wat donker 
is wegjaagt. Dat gebeurt al vanaf het begin van de wereld. Jezus 
was er al bij toen God de wereld maakte. Alle leven, alle mensen, en 
alle fijne dingen zijn door het Licht gemaakt. Maar je snapt, het 
donker is niet blij met het Licht. Het donker wil het Licht niet laten 
komen, want dan is het niet donker meer. 

Op een dag stuurde God een man, Johannes, die moest vertellen over het Licht. Daardoor dachten 
sommige mensen dat hij zelf het Licht was. Maar zij vergisten zich. Het Licht kwam pas na hem. 
Toen kwam Jezus naar deze wereld. Het Licht kwam ineens heel dichtbij. Hij werd mens. De wereld 
was daar niet altijd blij mee. Sommigen hielden van het donker. Maar de mensen die wel blij waren 
met het Licht zagen God beter door het Licht. Zo werden ze kinderen van God en leefden ze in 
Gods nieuwe wereld. 
We moeten dus zeker goed luisteren naar Johannes. Hij heeft goed begrepen hoe belangrijk Jezus 
is. Hij weet dat het Licht ons helpt en gelukkig maakt. Zie jij het ook? 
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Gebed om een nieuwe wereld vol Licht 

 
Goede God, Op dit kerstfeest danken wij U 
voor de komst van Jezus. 
Wij dromen van vrede en liefde die Jezus ons bracht. 
Wij bidden U: voor alle pasgeboren kinderen die geen thuis hebben. 
voor allen die op de vlucht zijn, voor iedereen die verdriet heeft. 
Dat het voor hen licht mag worden, dat U God hen daarbij zal helpen; 
dat er een Nieuwe Wereld komt, waar donker licht wordt, 
en er voor iedereen plaats is. Amen. 
 
Kerstlichtjes maken 
 
Nodig: 
-Waxine lichtjes 
-Gekleurd plakband in kerstsfeer of gekleurd plakband en losse sterretjes 

Laat de kinderen de buitenkant van het waxinelichtje beplakken met 
gekleurd kerstplakband en de sterretjes 

Tip: zet de vrolijke kaarsjes op of langs de weg. 

 
 

* Gedachten van parochianen…      
 

Dient de mens God – of dient het gemak de mens? 

 
‘Voor mij hoeft het niet meer, de kerk. Ik kan thuis ook bidden. En we hebben 
de ‘streaming’ ook nog, de viering op je eettafel! Koppie koffie erbij, of je avondmaaltje. 
Prachtig toch? Trouwens, die gebeden als epistel en evangelie zijn toch uit de tijd! Pure 
nostalgie!’ Ja, typisch deze tijd. Alsof die overloopt van spiritualiteit… Nee, die is wel even 
anders dan de tijd van profeten, apostelen en Jezus, dat wel. Toen was er nog tijd, 
aandacht en rust als normale zaak. Wat kon Jezus weten van de noodzaak om geen 
minuut zonder het mobieltje, onze moderne engelbewaarder, door het leven te gaan en 
geen tv-nieuwsbericht te missen om even te kijken hoe het nou met Oekraïne is?  
 
Sluipenderweg komt er een nieuwe God in ons leven die de God van alle eeuwen achter 
ons wil vervangen. Gemak, beter gezegd gemakzucht is de graag gevolgde nieuwe heiland 
van deze tijd, een nieuwe visie die is ontstaan nadat de mens niet meer tevreden kon zijn 
met het normale zoeken naar een gemakkelijke oplossing voor het een of ander, maar 
minuut na minuut zo gemakkelijk mogelijk de dag wilde doorkomen. Zo weinig mogelijk 
bewegen, dat soort dingen, gemakzucht dus. Dat werd sterk aangemoedigd door het na de 
oorlog op de markt komen van een grote hoeveelheid in die jaren gedane uitvindingen Er 
kwam een nieuwe tijd van snel en makkelijk, de tijd van de druk-op-de-knop, en ik weet nog 
hoe blij ik er als puber mee was. Er was ineens veel meer en veel handiger mogelijk. 
Inmiddels zitten we nu in de vervolgperiode waarin het al lang geleden ontdekte elektron, 
waar we de elektriciteit aan te danken hebben, een bijzondere functie is toebedeeld: de 
digitalisering, gebaseerd op een vorm van razendsnelle pulsen (digits), basis van de 
digitalisering die met de computer als hart niet meer uit ons leven weg te denken is.   
Wat moet dit gebabbel nou in deze Brief? Veel, alles. let maar let op, nou komt ook de kerk 
er bij. Want die digits, die pulsen doen steeds meer op eigen houtje. Dat is de vriendelijke 
kant van de digitale macht. Maar tegelijkertijd is diezelfde macht ook een gemene, 
mensvijandige tegenstander. En nu komt het: hoe meer en hoe hartelijker we die bijzondere  
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vriend omarmen, hoe meer macht hij over onze hersens krijgt. En dat gebeurt dagelijks uur 
na uur. Deuren gaan automatisch voor ons open, een hand onder de kraan en er komt 
water uit, bij thuiskomst staat de koffie te pruttelen en ga zo maar door. De gewenning 
neemt snel toe. De STER, de grote verleider, toont dagelijks weer nieuwe 
verwenbedenksels.  
Val neer in je bankstel, druk een knopje van de mobieltje in en het gebeurt. Wat gebeurt? 
Alles, elke dag meer. Waarom zou je nog opstaan? Alles wordt voor je gedaan, alles wordt 
naar je toe gebracht, alles wordt voor je geregeld, je hersens en je lichaam komen tot 
oneindige rust. Waren wij na de Homo Erectus als volgende menstype de Homo Sapiens, 
nu werken we ons toe naar het volgende menstype: de Homo Nihilus, de mens die geen 
mens meer is. En reeds is in ontwikkeling: de Homo Roboticus die nog verder gaat: die 
denkt voor je, schrijft voor je, onderhoudt automatisch al je contacten en maakt je op 
volmaakte wijze tot volmaakt eenzame mens een mens zonder hersens.  
 
Waarom zal die nieuwe mens nog uit zijn zitlighouding op het zachte kussen komen om 
naar de kerk te gaan? Hij zet de streaming aan en het altaar met de priester of pastor staat 
naast zijn knabbelzakje en de borrel op de kloostertafel, het moderne contemplatieplateau. 
Maar er is een uitzondering, jazeker, en die is met Kerstmis. Dan komen de stijve spieren 
weer in de plichtstand en dan is de kerk als vanouds weer stampvol. Eén keer per jaar. Ha, 
heerlijk, ontroerend orgelspel, emotionele kerstliederen, vertrouwde viering, prachtige 
kerstpreek!  
 
Precies zo’n zelfde viering, zij het wat minder feestelijk en emotioneel, maar spiritueel van 
eenzelfde vervulling die je er zelf ook in legt vindt elke week weer plaats. Met de goede 
intentie kan die ook een onverwachte snaar bij je raken, zeker als je de moeite neemt er 
lijfelijk bij te zijn. Maar dat moet je gewoon ervaren.  
Geloof me, niet de ‘huidige tijd’, maar wij, ja wijzelf breken de kerk af. De gemakzucht of het 
plotselinge emotiegestuurde inzicht ook wel buiten de kerk tot God te kunnen bidden, heeft 
als pijnlijke consequentie dat de medemens er ernstig door wordt benadeeld. Immers, de 
levensvatbaarheid van de kerk, juist het huis van God dat al eeuwenlang zo oneindig veel 
aan geestelijke rijkdom, troost en bijstand te bieden heeft, wordt door elke keer weer te 
weinig aanwezigen tot het bot uitgehold en komt vooral financieel onder een kritische grens 
wat op zeker moment niet anders dan tot sluiting kan leiden. De nog aanwezige 
kerkgangers moeten maar een andere kerk zoeken, hebben niet allemaal een auto en weg 
ook zijn de hechte contacten met de priester of pastor en met elkaar. Dit is toch niet anders 
dan een vorm van geestelijke diefstal? 
 
Nu is dit ego-gedrag in de maatschappij natuurlijk wel de huidige standaard: winkels vallen 
leeg, omdat er zo nodig een via het internet is begonnen, iemand belandt in het ziekenhuis 
doordat een raketracer een smulpakket binnen enkele minuten in wijk Eindeloos Ver 10-
hoog moet afgeven en ga zo maar door. Het zelfkietelen wordt steeds gekker. Moet de kerk 
aan al die gemaksdwaasheden nu ook ten onder gaan? Nee toch, dat laten we toch niet 
toe? 
Welnu, denk na over deze griezelige ontwikkeling, blijf in beweging, verwaarloos de kerk 
niet (kerk weg – onvoorstelbare leegte er voor terug), bid en praat buiten de kerk gewoon 
met God, let op hoeveel hij je teruggeeft! Ik merk het dagelijks, en ik heb op mijn 
gezegende leeftijd heus wel mijn PHPD, pijntje hier, pijntje daar. ‘God, u bent in mijn hand, 
sta me bij!’  
Fijn als ik u ook het komend jaar weer regelmatig bij de vieringen mag ontmoeten! 
Allen een blij Kerstfeest toegewenst en een zinvol 2023!  
 
Wim van Bussel, Franeker  


