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Vanwege de coronaregels zijn activiteiten ná 17.00 uur niet toegestaan.
Daarom is er voorlopig op zaterdag géén Mis om 19.00 uur, 

maar wel om 16.00 uur, waarbij u van harte welkom bent.
Op Kerstavond zijn geen publieke vieringen toegestaan.

Om 19.00 uur is er dan een Nachtmis - alléén te volgen via livestream.
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Het wonderbaarlijke korenveld

Door een engel gewaarschuwd, vluchtten Maria en Jozef met hun Kind
naar Egypte. Toen koning Herodes dat hoorde, stuurde hij zijn soldaten
achter hen aan om het Kind te doden. Onderweg kwamen Maria en Jozef
bij een boer, die juist bezig was om graan op zijn akker te zaaien. “Mogen
we alstublieft over uw land heenlopen, want wij worden achterna gezeten
door soldaten van de koning, die ons Kind willen doden. Als ze straks hier
komen en vragen of u ons gezien hebt, zegt u dan maar dat wij inderdaad
over uw akker zijn getrokken en wel op het moment dat u aan het zaaien
was.”
De boer vond het een vreemd verzoek, maar toen hij hun
bezorgde en angstige gezichten zag, zei hij: “Rij er maar
overheen en ik zal doen wat jullie vragen.”
Terwijl de boer hen nakeek, gebeurde er voor zijn ogen een
groot wonder. Want achter de vluchtende reizigers kwam
plotseling zijn akker tot leven. Uit de vers geploegde
aarde ontsproten kleine groene scheuten, die voor het
oog van de boer langzaam uitgroeiden tot halmen en
volle goudgekleurde korenaren.
Nog maar amper van zijn verbazing bekomen hoorde
de boer plotseling hoefgetrappel achter zich en daar
waren de soldaten van Herodes. Met dreigende stem
richtten zij zich tot de boer: “Zeg op, heb jij hier
reizigers voorbij zien komen, jonge mensen op een
ezel en met een Kind in de armen?” “Ja zeker,”
antwoordde de man geschrokken, “ik was juist bezig om
graan op mijn akker uit te zaaien, en dat is de waarheid.”
Toen de soldaten dat hoorden, zonk de moed hen in de schoenen: “Dat
vervloekte koren”, zeiden ze, “dat moet wel een hele poos geleden zijn,
want nu staat uw akker in volle bloei.” Ontdaan keerden zij daarop op hun
schreden terug om de koning het falen van de tocht te melden.

Beste medeparochianen, ik wens jullie mooie en gezellige kerstdagen toe!
Maar vooral dat jullie als die werkende boer Jozef en Maria en het god-
delijk Jezuskind echt mogen ontmoeten. Dat ook jullie “Ja” tegen hen
zeggen, ook als hun vragen niet altijd even begrijpelijk zijn. Wie “Ja” zegt
zal zich voortaan over zijn leven kunnen ‘verwonderen’. 
Zalig Kerstfeest!

Pastoor Frank Domen
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Even bijpraten ...

Stagiaire stelt zich voor
Omdat ik de komende tijd bij u in de parochie stage ga lopen, wil ik mij
graag aan u voorstellen. Mijn naam is Jeanne van Zoen. Ik ben 64 jaar en
ik doe een opleiding voor catechiste. Ik heb een dochter, schoonzoon en
twee kleinkinderen. Ik woon in Hoorn en volg de theologische opleiding
aan het Sint-Bonifatius Instituut in Vogelenzang. Hier studeer je theologie
en daarnaast kun je kiezen om diaken of catechist(e) te wor-
den. Ik ben in mijn vijfde studiejaar en wil graag catechiste
worden. Normaal gesproken begin je in het derde jaar je stage
en eindig je deze wanneer je ook je vijfde jaar studie afsluit.
Wegens covid en alle maatregelen begin ik dit jaar pas aan
mijn stage. Ik verheug mij om in de Dionysiusparochie te mo-
gen stage lopen. Ik denk dat u een enthousiaste en mooie pa-
rochie hebt. Op 6 oktober heb ik kennis gemaakt met diaken Eelke Lig-
thart en met een paar andere mensen, die betrokken zijn bij de stage. Vol-
wassen catechese, evangelisatie en ook missieprojecten en caritas trek-
ken mij aan en ik hoop dat ik mij daarin kan bekwamen en behulpzaam
kan zijn. Tijdens de stage wil ik graag ontdekken waar mijn talenten lig-
gen. Misschien komt u mij tegen en dan het is fijn, dat u een beetje weet
wie ik ben. Hartelijke groet van Jeanne van Zoen.

Amsterdams compliment
Op 17 oktober j.l. was het Pastorale Team in de Sint-Nicolaasbasiliek in
Amsterdam: het was de opening van de diocesane consultatie ter voorbe-
reiding op de Bisschoppensynode. Na de gebedsdienst/vespers was er
een gezellig samenzijn in een vlakbij gelegen leuk café-restaurant. Op enig
moment kwam emeritus-deken van Amsterdam, Joop Stam pr., naar ons
toe. Hij was/is een man met een prettig gezag, gelovig een beetje links
van het midden en een graag gelezen schrijver en beluisterd predikant. Hij
wilde even laten weten dat hij onze livestream uitzendingen zeer waar-
deert en ook hoe in onze parochie de liturgie gevierd wordt, enz. Een
waardevol compliment uit zijn mond ... voor alle medewerkers ... !

Feest in Heiloo
Op 23 oktober j.l. was het feest bij de Dienaressen van de Heer en de
Maagd van Matará, beter bekend als de Blauwe Zusters: vier zusters de-
den gisteren in Heiloo hun geloften. Zuster Maria Stella Coeli deed haar
tijdelijke gelofte, Maria Laetitita, Maria Virgo Lucis en Maria Mystieke
Roos, zoals de kloosternamen van deze jonge zusters luiden, deden hun
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eeuwige gelofte. In de eucharistieviering in het Heiligdom van Onze Lieve
Vrouw ter Nood ging Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haar-
lem-Amsterdam, voor. De Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts, rector
Jeroen de Wit, pater Tristan Perez en pater Diego Pildain (de twee laat-
sten zijn van de mannelijke tak van de Orde waartoe de zusters behoren)
concelebreerden. Na afloop was er een feest in een tent achter het Julia-
naklooster. “Het geluk zit niet in wat we nodig hebben”, zo preekte bis-
schop Jan Hendriks, “maar in wat we kunnen missen, in wat we geven”.
De geloften van armoede, gehoorzaamheid en maagdelijkheid die de zus-
ters aflegden, houden volgens de bisschop rechtstreeks verband met dat
wat mensen geneigd zijn te zoeken in het leven: rijkdom, macht en rela-
ties.” Volgens onze bisschop zijn de zusters een belangrijk voorbeeld in
onze tijd. “In veel relaties in de wereld zit een voorbehoud. Veel mensen
hebben moeite om zich helemaal en voor altijd te geven.” Zeker de eeuwi-
ge gelofte stelt daar een onvoorwaardelijke zelfgave tegenover. Het is een
eis van de liefde, de liefde die zich helemaal geeft!” (Arsacal.nl)

Goede keuzes maken
“Laat je geloof meespreken in je keuzes als consu-
ment. Christenen zouden hun geloof ook moeten
laten meespreken in hun gedrag als consument, en
ecologisch (milieu- en natuurvriendelijke) verant-
woorde keuzes moeten maken”, aldus bisschop Ron
van den Hout op de Friese Kerkendag (24 oktober
2021) in het stadje Joure, een oecumenisch evene-
ment waaraan ook de Katholieke Kerk meedoet. De
Bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden gaf een lezing over
Kerk en klimaatverandering. “Want kopen is ook een morele handeling en
maakt een persoonlijke levensstijl zichtbaar. Waar alleen technocratie en
technische kennis overheersen, komen menselijke waarden rond kwets-
baar leven in het gedrang. Dat is een gevolg van scheefgegroeid idee dat
alleen en alleen de mens centraal staat.” Een zogeheten ‘ecologische be-
kering’ is overigens niet alleen een opdracht voor christenen: iedere con-
sument zou er werk van moeten maken. “Als 40% van onze online bestel-
lingen geretourneerd wordt en vernietigd, is er iets mis met onze econo-
mie. Als wij binnen tien minuten een bezorgdienst boodschappen laten
brengen, terwijl de supermarkt om de hoek is, is er ook iets mis met onze
economie.” Mgr. van den Hout verwees in zijn toespraak naar de kerkelij-
ke visie op de natuur en de mens, zoals die onder meer is opgeschreven
in ‘Laudato si’, de encycliek van Paus Franciscus over de omgang met de
schepping. (Bron: bisdomgl.nl)
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Goede vraag
Een parochiaan ... “Als de pastoor de Hostie omhoog heft, op het moment
van de consecratie, is het dan de bedoeling, dat je naar de Hostie kijkt of
je hoofd buigt?” Antwoord: de Hostie wordt omhoog geheven om naar te
kijken en iets tegen de Heer te zeggen/bidden op dat moment. Bijvoor-
beeld: “Jezus, U bent het. Dat geloof ik”. Of: “Dank U, Heer, voor uw na-
bijheid”. En dat geldt ook voor het tweede en derde moment (Door Hem,
en met Hem en in Hem en “Zie, het Lam Gods”...) waarop de Hostie om-
hoog geheven wordt.

Voedselbank-actie
Traditiegetrouw kunnen houdbare producten in de
Adventstijd naar de kerk gebracht worden. De producten zijn
bestemd voor mensen, die bij de Voedselbank zijn
aangesloten. Houdbare producten inleveren, kan tot en met
zondag 19 december. En, voor kinderkledingbonnen staat er
ook weer een spaarpotje.

Tienermoeders in Burundi
Misschien weet u het (niet)? Maar bij onze Dionysiuskerk horen mensen
van wel meer dan 20 nationaliteiten. Heel mooi, een Wereldkerk in het
klein! Een familie uit Burundi vraagt aandacht voor een project van Stich-
ting Soduon in samenwerking met Wilde Ganzen. Ongeveer 8% van de
tienermeisjes in Bugendana, een gemeenschap in Gitega, een provincie
midden in Burundi, wordt zwanger: zij verkeren in moeilijke levensomstan-
digheden. Zwanger worden in de tienerjaren kan aldaar betekenen dat de
toekomst zeer onzeker wordt. Daarom biedt de Stichting Soduon deze
meisjes een beroepsopleiding als naaister aan. Door in deze meisjes te
investeren hebben zij kans op een beter leven, een betere gezondheid en
een betere kans op de arbeidsmarkt. Ook heeft de stichting als doel: dag-
opvang aanbieden voor de kinderen van deze moeders, begeleiding in
levensvaardigheden en ondersteuning bij het vinden van een baan. Als u
dit goede doel (ANBI-gerelateerd) een ‘kerstcadeautje’ zou willen geven,
heel graag! U kunt uw donatie overmaken naar: Stichting Soduon, 
NL41 RABO 0146 0194 31 ovv: Tienermoeders. www.suduon.com

Kerstcollecte
De kerstcollecte is bestemd voor de nieuwe led-lampverlichting in de kerk.
U kunt natuurlijk ook een ‘kerstcadeautje’ voor de kerk oververmaken op
NL 78 INGB 0002 31 42 00 of NL 92 RABO 0326 91 27 46 t.n.v. R.K. Pa-
rochiebestuur onder vermelding van ‘Led-lampverlichting’.
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Familieberichten

Gedoopt
Elijah Sahastian Judiah Sing Fai Lau is geboren op 30 juli 2021 en gedoopt
op 7 november 2021. De Familie Lau is van plan binnenkort te verhuizen
naar Hongkong.

Eliza Luiza Brazkiewicz woont in de Paulus Pottertsraat op nummer 15.
Eliza is geboren op 9 november 2020 en gedoopt op 7 november 2021.

Jubilea
Op zondag 3 oktober om 10.00 uur heeft de Familie 
Nguyen-Pham (Weerelaan 18) haar 45-jarig huwelijks-
jubileum gevierd. Heel mooi om dergelijke feesten 
samen met de hele ‘Kerkfamilie’ te vieren.

Op zondag 7 november 2021 om 10.00 uur hebben 
Thomai en Vi Vu hun 25-jarig huwelijksjubileum gevierd. 
De Familie Vu woont: Corona 23.

Van ons zijn heengegaan
Elisabeth (Elly) Cammelot-Driessens is geboren op 9 september 1938 en
op 82-jarige leeftijd overleden, op 29 augustus 2021, niet lang na haar
echtgenoot Leendert Cammelot. Zij woonde: Dolomiet 25. De uitvaart voor
Elly was op 2 september in onze kerk en aansluitend was de begrafenis op
ons eigen kerkhof. Elly was een kunstenares en maakte prachtige schilde-
rijen; verschillende zijn nog te bewonderen in ons parochiecentrum. Ook
schonk zij onze kerk enkele iconen uit haar verzameling.

Catharina Jacoba (Tiny) Dekker-de Boer is geboren op 29 november 1935
en heel plotseling overleden, op 85-jarige leeftijd, op 21 oktober 2021.
Adres Bickerstraat 27. De uitvaartdienst was op 26 oktober en de begrafe-
nis was op ons eigen kerkhof. Haar overlijden was een grote schrik en
schok voor ‘onze’ Jan Dekker en familie, voor de Kerkfamilie en voor ons
Dionysiuskoor. Tiny was heel trouw aanwezig bij de doordeweekse vie-
ringen en in het weekend, heel dienstbaar en behulpzaam en altijd vrien-
delijk. “Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn”, dit woord van
de apostel Paulus, heeft zij echt wáárgemaakt. Zij is nu lid van een van de
hemelse koren en helpt ons vanuit den hoge. Lieve Tiny, een woordje van
dank vanaf deze plaats en bid aldaar voor onze parochie hier!
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Jaap (Jacobus Joannes) Schagen was een markante persoonlijkheid. Tot
op hoge leeftijd, met pet, op de fiets naar de
kerk. Geboren op 25 januari 1931, heeft hij 90
jaar geleefd, en is gestorven op 29 oktober 2021.
Hij was weduwnaar van Cornelia Theresia
Schagen-Mak en de vader van Mirjam Schagen,
die vaker op zaterdagavond in onze kerk de voor-
of samenzang begeleidt op het orgel. Jaap woon-
de de laatste jaren bij Mirjam in huis en zij heeft,
bewonderenswaardig, tot het allerlaatste moment
voor haar vader gezorgd, zodat deze thuis rustig
kon sterven, ontslapen. Ontslapen ... een heel
bijzonder woord, want de betekenis van ontsla-
pen is: níet slapen. Mensen slapen niet, maar zijn juist klaarwakker na hun
dood: hun geest is méér helder dan tijdens hun leven, zij zien meer en be-
ter dan eerder. De uitvaartdienst voor Jaap Schagen was op 3 november
in onze kerk en aansluitend werd hij begraven bij zijn vrouw op ons eigen
kerkhof. Jaap was en ís en blijft een markante persoonlijkheid.

Nicolaas Cornelis (Nic) de Jong is geboren op 27 september 1943 en over-
leden op 16 november 2021, 78 jaar oud. Hij was getrouwd met Gertie de
Jong-Zijlstra en woonde: Travalje 23. De afscheidsdienst was op 23 no-
vember in de Waerdse Landen, waarna de crematieplechtigheid volgde.

Jan Ottenbros (Johannes Nicolaas) is geboren op 30 september 1932 en
overleden op 20 november 2021. Hij was getrouwd met Nel Ottenbros-
Rood en woonde in de Metiusstraat op nummer 34. De avondwake in on-
ze kerk was op 25 november en op 26 november was de crematieplech-
tigheid in de Waerdse Landen.

Op Malta is op 12 november 2021 overleden: Antoine Berol Chin. Hij is
geboren op 16 april 1976 en overleden op 12 november 2021, 45 jaar
jong. De uitvaartdienst in de Waerdse Landen was op 27 november.

Deze Familieberichten zijn gemaakt op 29 november 2021
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Inlichtingen: 
J.A. Insing Secretaris, e-mail: secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl,
Rubensstraat 55, 1701 JG, Heerhugowaard, tel. 072 - 57 40 222
M. Stam-Himmelreich Penningmeester, 
e-mail: penningmeester@sintbarbaraheerhugowaard.nl, 
A.I. van Hardenbroek erf 14, 1705 HT, Heerhugowaard, tel. 072 - 88 83 480
Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot
mevr. Angita Waal, tel. 06 - 51 33 14 56. Zij is belast met de verzorging van
de uitvaart en 24 uur per dag bereikbaar.

Meer informatie: www.sintbarbaraheerhugowaard.nl

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
Tevens verzorging van crematies

De uitvaartspecialisten in de regio
staan dag en nacht voor u klaar

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Leo Rijnja 0226 – 753 607
(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)

Kijk voor meer informatie en tarieven op
www.toebesrijnja.nl

uitvaartverzorgers
Toebes & Rijnja
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Werk in en om de kerk

Rondom en in ons kerkgebouw is er altijd wel wat te doen. Gelukkig zijn er
veel vrijwilligers bereid om de nodige klussen op te pakken. De tuin wordt
keurig bijgehouden, alleen het grotere werk wordt uitbesteed. De kerk
wordt keurig schoon gehouden, bloemen worden geschikt, elke dag zijn er
mensen die de gasten ontvangen en ga zo maar door. 
Vorig jaar, zo rond deze tijd, hebben we uw aandacht en steun gevraagd
voor het schilderen van de kerkbanken. Zoals u wel gemerkt heeft, is dit
nog niet gebeurd en dat heeft uiteraard een oorzaak. Zo dachten we in
eerste instantie dit in etappes en met vrijwilligers te kunnen doen. Maar
daar moesten we echter al snel op terugkomen. Het advies van een des-
kundige schilder en een meubelmaker luidde, dat om een goed en mooi
resultaat te bereiken heel veel moest gebeuren aan de banken. Er moet
volledig geschuurd worden, alle lak die er nu op zit, moet er af. En daar zit
dan direct het probleem. De klus gaat dermate veel uren kosten ... het zou
een hele dure klus worden. Hier moeten we ons als Bestuur eerst op bera-
den. Er loopt nog een onderzoek om het schilderen van de banken op een
andere manier te doen, maar daar is nog geen duidelijkheid over op dit
moment. Vast staat, dat uw gewaardeerde bijdrage goed besteed gaat
worden. 
Waar we nog meer mee bezig zijn, is het vervangen van enkele radiatoren;
deze zijn defect en geven dus geen warmte meer af. Ook heeft u gemerkt
dat er laatst een storing is geweest in de verlichting van de kerk. Daar re-
gelmatig lampen en voorschakelapparatuur stuk gaan, is er nu besloten
om alle lampen te vervangen door ledlampen. Dat geeft een besparing op
het stroomgebruik en ook de onderhoudskosten worden teruggedrongen.
Een investering, die zichzelf terugverdient. We hopen wel, dat
u ons wilt ondersteunen om dit mogelijk te maken. De komen-
de kerstcollecte, bestemd voor dit goede doel, bevelen wij van
harte bij u aan. U kunt natuurlijk ook thuis doneren, via Givt, of
op één van de rekeningnummers van de kerk, die vermeld
staan op de binnenkant van de voorkaft van deze Dionysius in
Beeld. Dit jaar is ook het kruis geschilderd en de verlichting
van de klokken gerepareerd, er is schilderonderhoud aan de buitenkant
van de kerk en pastorie gedaan, dit zal ook komend jaar weer voor een
deel gebeuren. Zo ziet u maar, er is steeds veel werk te doen om het kerk-
gebouw in goede staat te houden. Met uw steun gaat dit zeker lukken.

Namens het Parochiebestuur
Hans Entius
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Garage van den Berg
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
en onderhoud van alle merken
• 35 jaar ervaring
• apk keuring benzine, 
 diesel en hybride auto’s
• schadeherstel
• storingsdiagnose
• banden, uitlijnen
• airco service

• uitlaatservice
• gratis haal- en breng- 
 service
Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenberg.nl

en vele
andere ...

Middenweg 202  1701 GG  Heerhugowaard  Tel. 072 5747101
iakowis@kpnmail.nl  www.delphirestaurant.nl

U kunt heerlijk grieks eten in het
grieks specialiteiten restaurant

Tevens kunt u gerechten meenemen
Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar



De Kerstcantate

“Bent u met Kerstmis hier, als ik vragen mag?” vroeg de pastoor. Het was
de dorpspastoor een eer en genoegen, dat de beroemde musicus in zijn
dorp een huis had gekocht om tot rust te komen. Even weg van het jachti-
ge leven in de concertzalen van Parijs. “Blijft u met Kerstmis hier?” Ja, de
beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te breng-
en. “Mag ik u dan uitnodigen voor onze Kerstcantate? Ja, dat klinkt heel
duur ‘Kerstcantate’. Wij zijn natuurlijk maar amateurs. Ons koor is niet
meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het orgel is al
een beetje gammel. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we
doen allemaal ons best. En ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mo-
gen vernemen.”

Het werd Kerstmis. De grote musicus kwam. De pastoor was
nog meer zenuwachtig dan anders. De organist en het koor
deden hun uiterste best en iedereen was het erover eens
dat de Cantate dit jaar nog schoner had geklonken dan vorig
jaar. Na afloop nodigde de pastoor zijn hoge gast uit op de
pastorie, hij had zijn mooiste fles wijn uit de kelder ge-
haald. “En?” vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen
had ingeschonken. “Heel goed,” zei de musicus uit Pa-
rijs. “Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.” - “En de
cantate?” “Niet goed,” zei de musicus uit Parijs. “ U
doet uw werk zonder twijfel met toewijding, maar
als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stem-
men zitten niet goed bij elkaar, de tekst is onver-
staanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het forte is
te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn
niet constant. Het spijt mij dat ik u dit zeggen
moet, maar u vroeg mij ernaar.”

Bedroefd sloeg de pastoor zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. “Het is
goed dat u het mij eerlijk zegt. Ik ben ook geen vakman. Ik ben maar een
gewone dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan,
maar dat is dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei, dat wij ons werk met
toewijding doen. Dat hoorde u er dus wel in?” - “Jazeker,” zei de musicus
uit Parijs, “met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met mijn kri-
tiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van mijn dokter gehoord,
dat ik het het komende jaar kalm moet aandoen, zodat ik voor langere tijd

11



in deze contreien zal vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn door
een jaartje de directie van uw koor over te nemen?”

En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september aan met de 
repetities. De slechtste stemmen gooide hij eruit. Een kennis uit Parijs lap-
te het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste beginselen bij
van behoorlijk orgelspelen. En toen het Kerstmis werd, waren de verwach-
tingen dan ook hooggespannen. De pastoor zat wat onwennig in de kerk,
tussen zijn parochianen in. Vijftien  jaar lang had hij voor zijn geliefd koor
achter die lessenaar staan dirigeren, nu stond de grote musicus daar. Met
een gebaar dat de routinier verraadde, verhief de dirigent uit Parijs zijn
slanke handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk
de muziek door de gewelven. Zo had de Kerstcantate nog nooit geklonk-
en. Toch was er iets ... maar de pastoor wist niet precies wat.

“En?” vroeg de musicus. Net als een jaar geleden, waren zij voor een goed
glas wijn neergestreken op de pastorie. “En?” “Heel mooi, heel mooi. Ik
weet niet hoe u te danken. Woonde u maar altijd in
ons dorp, dan kon u jaarlijks de Kerstcantate diri-
geren!” Die nacht kon de pastoor de slaap niet
vatten en hij wist niet waarom. Hij telde zijn kud-
de, zijn schapen en sprak met de Herder en zei
nogmaals zijn avondgebed, maar het hielp niet.
Hij lag maar in het donker te staren. Plotseling
werd aan zijn voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar.
De abbé schrok ... er stond een engel. De abbé vreesde met
grote vreze. Maar de engel zei: “Vrees niet, meneer pastoor,
ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al
vijftien jaar lang verheugen wij ons hierboven op uw Kerstcanta-
te, maar nu laat de Eeuwige vragen waarom de muziek dit
jaar is uitgebleven? Wij hebben niets gehoord.”

Psychiater Marc Calmeyn
“Zingeving is de grote blinde vlek in onze kijk op depressie”

Depressie is menselijk
Uitgeverij Pelckmans, 125 blz. € 25,=

ISBN 978 94 6337 286 2
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Psychiater aan het woord

“Accepteer dat niet alles precies, of helemaal niet, gaat zoals je wilt. Veel
te veel mensen zoeken psychologische hulp, terwijl ze eigenlijk normale
(verdrietige, angstige) menselijke gevoelens ervaren”, zegt de bekende
psychiater Damiaan Denys in de Volkskrant. Er wordt twee keer zoveel
geld uitgegeven aan psychische zorg als vijftien jaar geleden, terwijl er niet
meer mensen zijn met psychische aandoeningen. Oorzaak: iedereen met
stress, sombere gevoelens of lastige karaktertrekken gaat in therapie. Net
als de andere bekende Belgische psychiater, Dirk De Wachter, vindt ook
Damiaan Denys dat mensen niet meer normaal kunnen lijden. We zijn het
verleerd. Hij zegt dat volgens de cijfers 17% van de Nederlanders depres-
sief is. "Als 17% depressief is, zijn de criteria te ruim. Gevoelens worden
als ziektes beschouwd. Die gevoelens zijn inderdaad ongemakkelijk, maar
horen bij het normale leven. Maar dat weten we
niet meer. Onze zelfreflectie is verstoord." Eén
oorzaak is de maatschappelijke hoge druk.
‘Normaal’ verdriet wordt vaker gezien als een
depressie en als zodanig ervaren. Een kind is
niet gewoon vervelend, hij heeft snel een
ADHD-etiket. Zo komen mensen massaal in het
GGZ-systeem terecht.
"Psychologische hulp is een lifestyle-ding geworden, wie is er niet in thera-
pie (geweest)? Je doet als jongere tegenwoordig niet meer gewoon rijexa-
men. Nee, je doet rijexamen met behulp van een coach. De Universiteit
van Amsterdam heeft een knuffelkamer ingericht waar studenten puppy’s
kunnen aaien om de stress te reduceren voordat ze tentamen doen. We
vertrouwen niet meer op onze eigen innerlijke kracht om met problemen te
dealen, nee, we huren er externen voor in."
De mensen die echt zorg nodig hebben, schieten er bij in. "Wat er nu mis-
gaat, is dat de Zorg niet terechtkomt bij diegenen die haar het hardst no-
dig hebben. De mensen met psychische stoornissen, met schizofrenie,
met bipolaire stoornissen, staan op wachtlijsten. Dat zijn de mensen die
het zwakst zijn, die niet mondig zijn, die niet voor zichzelf kunnen opko-
men in een systeem dat steeds maar winst wil maken."
Damiaan Denys denkt, dat het goed is om te bedenken dat "vrijheid ook
kan betekenen: vrij zijn van jezelf, eens even ophouden alleen maar bezig
te zijn met je eigen zelfontplooiing, je eigen streven naar succes, naar ge-
luk. We maken deel uit van een groter geheel, van een netwerk aan rela-
ties. Van de natuur ook, die we aan het verwoesten zijn." (De Volkskrant 2-
11-2021)
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De voorzitter van de PCI spreekt

Op zaterdag en zondag 6-7 november, toen het Diaconale Weekend ge-
vierd werd, sprak traditiegetrouw de voorzitter van de PCI een woordje

Mag ik mij even voorstellen?! Ik ben Simon van der Gulik, voorzitter van 
onze PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Wij proberen, naar het voor-
beeld van Jezus Christus, vorm te geven aan de christe-
lijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste van
mensen in nood. Wij doen dat onder andere door
het organiseren van acties voor de Voedselbank
met Kerstmis en Pasen. (De houdbare producten
voor de Voedselbank kunnen tot en met 19 de-
cember ingeleverd worden.) En het afgelopen jaar
hebben wij onze medeparochianen van 85, 90 en
95 jaar een bloemetje bezorgd. Het bloemetje en
het hiermee gepaard gaande moment van per-
soonlijke aandacht werd zeer gewaardeerd. Ook is dit jaar, voor een deel 
op kosten van de PCI, een asielzoekersgezin een uitje naar Heiloo (een 
verblijf in het Heiligdom), aangeboden. In het asielzoekerscentrum zelf is 
weinig bewegingsvrijheid, dus de kleine vakantie was bijzonder welkom. 
Wij zijn een Parochiële Caritas Instelling, dat betekent dat wij er dus ook 
voor onze eigen parochianen zijn. Mochten er onder u parochianen zijn, of 
misschien kent u mensen die op een of andere reden hulp nodig hebben, 
schroom dan niet onze hulp in te roepen. Een papiertje met telefoonnum-
mer en de tekst ‘PCI’ in de brievenbus van de pastorie doen, is genoeg. 
Natuurlijk gaan we met hulpvragen discreet om. Als wij u zelf niet kunnen 
helpen, dan kunnen wij u wel met een verwijzing naar andere instellingen 
verder helpen. 
Afgelopen zomer is mijn computer gehacked. Al ben ik zelf een afgestu-
deerde computerspecialist, het is mij toch overkomen. Dat heeft me een 
maandsalaris gekost. Gelukkig is dat niet gebeurd in combinatie met reke-
ningen en toen ik nog kleine kinderen had. Dan had mijn gezin een periode 
niet te eten gehad. Voor die periode had ik nergens terecht gekund, behal-
ve dan bij de PCI. Ik vertel dit om aan te geven dat iedereen pech kan heb-
ben. Het is niets om je voor te schamen. Het doel van de PCI is ‘mensen 
helpen’, maar dat kan de PCI natuurlijk niet alleen. Wij werken samen met 
organisaties als het Platform Armoedebestrijding en Schuldhulpmaatje. 
Daar is geld nodig en daarvoor wil ik een beroep op u doen. Help het PCI 
helpen met een bijdrage, alle beetjes helpen. Mede namens alle mensen 
die wij kunnen helpen in de toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank.
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In bovengenoemd weekend was de hele collecte voor het goede werk 
van de PCI. Mocht u de collecte gemist hebben en toch een bedrag (elke 
gift is welkom) willen schenken - het rekeningnummer van de PCI is: 
NL 18 ABNA 0589 06 76 56.

Cursus ‘Missionair zijn’

Na een lange vergadering over de vraag: ’Hoe meer missionair zijn als
kerk?’, rijd ik naar huis. Met een vol hoofd van allerlei discussies over suc-
cesvolle methodes, haast ik me richting supermarkt, Eerst nog even bood-
schappen doen en koken, voordat ik vanavond een online seminar over
‘Verbinding binnen de kerk’ mag bijwonen.
Ik pak mijn boodschappenmand en een zelfscanner en ontdek dat het sys-
teem defect is. Gefrustreerd loop ik door. Ik heb echt geen zin om in de rij
te gaan staan en met anderen een praatje te maken. Zo snel als mogelijk
pak ik mijn benodigde boodschappen en ren richting kassa. Zoals ik al
vreesde ... er staat een lange rij wachtenden. Zuchtend sluit ik me aan en
onderzoekend kijk ik in de mandjes van de mensen die voor me staan. Ho-
pelijk doet niemand week-boodschappen!
Voor me staat een oude man. Als hij aan de beurt is, zie ik hoe langzaam
hij zich voortbeweegt. Eerst zijn stok en rechterbeen en vervolgens trekt hij
zijn linkerbeen naar voren. Het plaatsen van zijn boodschappen op de ‘lo-
pende band’ gaat met dezelfde snelheid. De moed zakt me in de schoe-
nen. Ik kijk de andere kant op om het maar niet te zien. 
De dame achter de kassa herkent de oude meneer en begint een praatje
met hem. Gestresst denk ik: “O, nee. Help! Ze kennen elkaar. Nog meer
oponthoud”. Bij het afrekenen vraagt de dame achter de kassa: “Hoe gaat
het met uw vrouw? Ik heb haar al een poosje niet gezien”. De oude man
kijkt haar aan en met trillende lippen en bibberende stem zegt hij: “Ze is er
niet meer”. En dan begint hij te huilen. Ik sta verstijfd van schrik. De cas-
sière komt achter de kassa vandaan, legt haar arm om zijn schouder, geeft
hem een zakdoek en wrijft over zijn rug.
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Ik voel schaamte door mijn lijf stromen en ben ineens zo dankbaar dat ze
de tijd nam en de oudere man zág, die ik probeerde te vermijden. Ze had
geen cursus verbinding en missionair-zijn nodig! (Visie)

Sara van der Toorn
Trainer en spreker 

Berg naar profeet

Sinds een paar jaar lekt de dakgoot van onze serre. Verschillende loodgie-
ters hebben al gekeken, maar het lekt nog steeds. Hun advies: de oor-
spronkelijke bouwer raadplegen. Maar ja, de serre is 24 jaar oud. Op inter-
net vond ik de website van de bouwer en noteerde zijn telefoonnummer en
legde het briefje op mijn bureau. Mijn idee: het probleem maar even losla-
ten, indachtig de woorden van de apostel Petrus: “Werp al uw zorgen op
de Heer, want Hij heeft zorg voor u” (1 Petr. 5,7). Kort daarna zag ik tot
mijn verbazing een echtpaar met drie honden in mijn voortuin. Ze probeer-
den de honden weer aan te lijnen. Ik zei vriendelijk, dat ze zich op privé-
terrein bevonden. Ze verontschuldigden zich en wezen naar de honden,
die zich van particulier eigendom niets aantrokken. Plotseling vroeg de
man: “Bevalt de serre nog?” Ik keek verbaasd en wat beter naar de man
en zag toen op zijn shirt het logo van de firma, die de serre had gebouwd.
En meteen herkende ik hem als de bouwer van toen. Hij was nu met pensi-
oen, vertelde hij, maar deed nog wel wat karweitjes voor de zaak. Ik legde
hem mijn probleem voor en hij beloofde snel weer langs te komen. Intus-
sen waren de honden aangelijnd en vervolgde het echtpaar de wandeling.
Ik heb de hemel bedankt voor de superoriginele oplossing. Als de profeet
niet naar de berg komt, komt de berg naar de profeet, zegt een oud
spreekwoord. Nu ligt er weer een briefje op mij bureau, afkomstig van de
serrebouwer, die het in onze brievenbus heeft gedaan. Een uitnodiging om
hem te bellen voor een afspraak. Dat ga ik nu doen ... . (Nieuwe Stad,
nummer 6, november-december 2021)

Pol van Gelder
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Kerstdessert Ris a l'amande

In de tijd dat wij in Denemarken woonden, hebben wij vaker van een heer-
lijk kerstdessert mogen proeven. Daarom wil ik jullie hiermee ook kennis
laten maken. Hieronder de benodigde ingrediënten en de bereidingswijze.

Recept voor Ris a l'amande voor 6 personen 
190 gram paprijst
1 liter volle melk
3 eetlepels suiker
3 theelepels vanillesuiker
1 vanillestokje

50 gram amandelen
1 citroen
1 pot kersen op sap zonder pit
1 velletje gelatine
250 ml slagroom

Begin al een dag van tevoren met de bereiding van de rijstepap. Zet een
pan met een dikke bodem op het fornuis/kookplaat. Voeg de rijst toe en
een beetje melk, verhit de pan, laat de rijst de melk absorberen, roer er
door met een houten lepel. Vervolgens de overige melk toevoegen, en 1
eetlepel suiker, 1 vanillestokje, 3 theelepels vanillesuiker, en rasp de ci-
troenschil er door heen. Alles zachtjes laten doorkoken. Roer af en toe
goed door de pap met de houten lepel, zodat de pap niet aan de bodem
blijft kleven. Als de pap voldoende ingedikt is, haal je de pan van het vuur
en giet je de rijstepap in een glazen schaal. Vervolgens, indien afgekoeld,
1 nacht in de koelkast plaatsen. De amandelen dienen nog ontveld te wor-
den. Tip: doe de amandelen in een schaaltje met een beetje water, 15 se-
conden in de magnetron, vervolgens kun je de velletjes gemakkelijk verwij-
deren. Je hakt de amandelen met een groot mes in kleine stukjes. Let op:
laat een amandel heel, hak deze dus niet! Klop de slagroom stijf en voeg
naar smaak een beetje suiker toe: 2 tot 3 eetlepels. Haal de pap uit de
koelkast en lepel de slagroom erdoorheen, tevens de gehakte amandelen
en de hele amandel. De kersen op sap verwarmen in
een pan en een velletje gelatine toevoegen. Vul de
dessertschaaltjes met de rijstepap en verdeel de
warme kersen eroverheen. Eet smakelijk en smul-
len maar. Helaas is dit dessert niet goed voor díe-
genen die op de calorieën moeten letten. Traditie
in Denemarken is, dat degene die de hele aman-
del aantreft in zijn dessert een klein cadeautje
ontvangt. Glædelig jul! Zalig Kerstmis!

Margot van der Kemp
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Kerstpuzzel

We beginnen met het goede nieuws: Anja Entius heeft de vorige puzzel
héél erg goed opgelost. De oplossing is ‘Parochiefeest’ én een lijstje met
alle gevraagde heiligen is ingezonden. Hier komen ze: Adelbert, Sint, Lu-
cas, Maria Magdalena, Augustinus, Sint Nicolaas, Marcus, Franciscus, Ti-
tus Brandsma, Antonius, Anna, Moeder Teresa, Pater Pio, Damiaan, Moni-
ca, Maria, Cecilia, Rita, Bavo, Willibrordus, Dionysius en Scholastica. De
puzzelprijs wordt bezorgd op de Van Veenweg 142 A. 
Ja, het klopt, de puzzel is vaker moeilijk(er), maar al doende leert men én
uitdagingen zijn belangrijk, zo ook hersengymnastiek. En, oplossingen
zoeken met behulp van internet is ook toegestaan. Over deze
wegstreep-kerstpuzzel ... . Natuurlijk zitten er enkele nadenker-
tjes tussen de opgaven. Maar alle oplossingen hebben te ma-
ken met Kerstmis, de winter en die hele belangrijke gebeurte-
nis in het Heilig Land, de geboorte van onze Heer Jezus Chris-
tus.

De oplossing mag naar: wiljandomen@dionysiusparochie.nl gestuurd wor-
den. Graag vóór 10 januari 2022. Appen (06 - 16 800 400) mag ook, of als
u liever een briefje in de brievenbus van de pastorie doet, ook goed.

Opgaven

Afstammeling
Armoedige verblijfplaats
Beroep
Bijbels vervoermiddel
Bijnaam van Jezus
Dansfeest rond 25-12
Geboorteplaats Koning der
koningen
Gesprek tijdens de feestdagen
Heilig Land
Hemellichaam
Keizer van de maand
Kerstgezang

Kerstviering
Kleine ijsklompen
Kribbe
Lichtbron
Namen van de drie koningen
Plant
Registratie aantal inwoners
Voertaal in de hemel
Volgzaam dier
Voorvader van Jezus
Winterse neerslag
Wrede koning
Zingende boodschappers
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Amnesty schrijft - u ook?

Op 10 December is het de Internationale Dag van de Rechten van de
Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie
en schrijven brieven voor andere mensen, die onrecht is aangedaan.
Tijdens de Write-for-Rights-actie van 2021 zitten we klaar in de bibliotheek
(in het gemeentehuis) van Heerhugowaard op vrijdag 10 december tussen
09.00 uur en 20.00 uur. Daar kunt u brieven schrijven, een petitie
ondertekenen, een groetenkaart sturen of een kant-en-klare brief
ondertekenen. Er zijn 11 personen voor wie u in actie kunt komen, die
allen vanwege hun ideeën of acties in de knel zitten.
In onze kerk kunt u in het weekend van 11-12 december de traditionele
groetenlijst meenemen. Elk jaar zijn er een aantal mensen aan wie u een
eigen groet kunt schrijven. Alle instructies hiervoor kunt u daarin nalezen.

19



Thuis iets doen, is ook mogelijk. Dan kunt u kijken op de website van
Amnesty: https://heerhugowaard.amnesty.nl/activiteiten/kerken. Onderaan
vindt u dan de link naar de groetenlijst. Van harte aanbevolen! En ... wilt u
vrijwilligerswerk doen bij Amnesty, van harte welkom!

Amnesty International Groep Heerhugowaard-Koggenland
Contactadres: info@amnestyheerhugowaard.nl 

Informatie 40MM

De ‘verdeelvergadering’ van de 40MM is weer gehouden. De vertegen-
woordigers van de MOV's konden zowel fysiek als via zoom de vergade-
ring bijwonen.
Ook dit jaar (nu voor de tweede keer) kon de tocht niet
zoals gebruikelijk in de regio van Venhuizen worden
gewandeld. Maar er is wel individueel en in groepjes in
de West-Friese dorpen gesponsord gelopen. Digitaal is
bij de organisatie op de website een inschrijfformulier
aangevraagd, waarop de sponsoren en bedragen kon-
den worden ingevuld. Hier is veel gebruik van gemaakt.
Zodoende kan dit jaar, mede door diverse giften, en dus
door sponsoring maar ook door gestorte bedragen van lega-
ten en nalatenschappen, aan 93 projecten € 1000,= per project worden
overgemaakt. In 2020: € 750,= en 2019: € 725,=. Zoals bekend worden de
gesponsorde bedragen in het geheel zonder aftrek van verder inhoudingen
van kosten overgemaakt. Vooruitlopend op het komend jaar: de 49e 40MM
zal natuurlijk weer de zaterdag na Hemelvaartsdag worden gelopen, dus
op 28 mei 2022. Bij het níet mogen doorgaan vanwege corona, geldt de-
zelfde procedure als afgelopen jaar.
Het enthousiaste bestuur van de 40MM is nu al bezig met de planning
voor 2023 om bij gelegenheid van de 50e 40MM een hele speciale tocht te
organiseren om de noden in de Derde Wereld te helpen verlichten. Die
mensen en aanvragers zullen dankbaar zijn.

Henk Mol 
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Geluk

Al weer langer geleden stond ik bij de kassa van een bekende supermarkt.
Er was blijkbaar weer een actie, want het kassameisje vroeg: “Wilt u een
geluksdoosje?” Helemaal onvoorbereid op deze vraag, antwoordde ik
spontaan: “Nee, dank je. Heel lief, maar ik ben al gelukkig”. Het meisje
keek me enigszins verbaasd aan en ging door met haar werk. En ik ging
naar huis. Onderweg dacht ik nog eens aan dat geluksdoosje: wat zou
daar nu in kunnen zitten dat gelukkig maakt? Ik kón alleen maar bedenken
dat geluk in een klein hoekje zit, niet in een klein doosje. En nog zo’n uit-
drukking: ‘Je moet (een beetje) geluk hebben’.

Nou, geluk hébben we! In overvloed en het betreft duurzaam geluk, dat
niet stuk kán! Er is een Redder geboren, een Verlosser, een Vredevorst.
Iemand die ook de naam Emmanuel draagt: God-met-ons, en die zelfs
genoemd wordt: ‘de opgaande Zon die niet ondergaat’! Hij is geboren,
gestorven, maar verrezen, lééft, is ons nabij en almachtig. Hij is 24/7 be-
reikbaar; een afspraak maken, is niet nodig. Een keuzemenu van “Toets
een 1 voor ...” tot “Toets een 4 voor ...” en lange wachtrijen en afschaling
van zijn Zorg, vanwege overbelasting zijn niet en nooit van toepassing. We
zijn bij Hem in veilige handen. Want onze kleinmenselijke wetenschappelij-
ke kennis is als een onooglijk kleine ster. Gods kennis daarentegen is als
het onvoorstelbaar grote uitspansel met hoeveel sterren ... ??? Serieuze
schattingen vergelijken het aantal sterren met het aantal zandkorrels van
alle stranden op aarde.

Hoe vreemd, dat mensen vaker denken dat geloof en wetenschap geen
goede vrienden kunnen zijn?! We gaan even zo’n 2000 jaar terug in de tijd!
De evangelist Matteüs verhaalt het bezoek
van drie koningen aan de Heilige Familie, die
in de stal van Betlehem verbleef. Eigenlijk zijn
het geen koningen: in de oorspronkelijke
Griekse tekst staat ‘magoi’, dat ‘wijzen’ betekent.
Hoogst waarschijnlijk waren de drie koningen
astronomen en/of natuurwetenschappers. Zij
zagen een bijzondere opgaande ster, die voor-
speld was als aankondiging van een bijzondere koninklijke geboorte, er-
gens op aarde. Wetenschappers zijn ónderzoekers en zóekers, geduldige
en standvastige mensen. Ze doen geen voorbarige uitspraken, die later
meer dan eens herroepen moeten worden. Waarnemingen en ontdekking-
en moeten altijd op hun waarheidsgehalte getest worden en met de mees-
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te zorg getoetst; dat kost, soms kostbare, tijd. Maar haastige spoed is zel-
den goed. En daarom begonnen de drie wijzen aan een lange reis: de ont-
dekte ster moest in de praktijk bevraagd worden. De ster bevestigde dit
idee en lichtte en gidste, overdag en ‘s nachts. Op één moment na: het
was donker toen aangeklopt werd bij koning Herodes in Jeruzalem. Het
sterrelicht was onzichtbaar en het duister heerste. Hoe symbolisch, denk-
en wij nu! 

Na de woorden, over een bijzondere koninklijke geboorte, van de drie wij-
zen aanhoord te hebben, was koning Herodes en heel zijn hof in rep en
roer: een concurrent-koning, baanverlies, verlies van aanzien, machtsver-
zwakking, inkomstenderving? In de heilige boeken werd, volgens hoge-
priesters en schriftgeleerden, Betlehem genoemd als plaats ‘waar een
leidsman te voorschijn zal treden, die herder zal zijn over het volk Israël’.
De informatie van de wijze bezoekers klopte dus. De politieke elite nam in
de achterkamers van het paleis een besluit: er was geen plaats voor een
andere koning, geen functie elders, maar de dood. Daarom moesten de
drie wijzen beloven op de terugweg verslag uit te brengen, opdat ook ko-
ning Herodes de weg naar het kind zou kunnen gaan. De karavaan reisde
verder onder begeleiding van het sterrelicht, dat weer schitterde aan het
firmament. De drie wijzen hadden een goed hart en waren goed van ver-
trouwen. Maar zij hadden ook een goed verstand en een goed inzicht ...
merkwaardig ... dat sterrelicht ... tijdelijk gedoofd en nu weer helder ... ?!
Hoe symbolisch, denken wij nu!

Vlakbij Betlehem was de ster niet meer de enige gids. Een wonderlijk uit-
nodigend gezang klonk over de velden: een zichtbaar koor van engelen
zong “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in
wie Hij welbehagen heeft”. Het was een koude nacht, maar in de stal was
het aangenaam. Een os, de ezel en schapen gaven
hun lichaamswarmte. Aanwezige herders speelden
vast en zeker op hun fluiten hartverwarmende melo-
dieën. En de wijzen, drie warme persoonlijkheden,
knielden neer bij de kribbe met hun gevolg. Zij boden
geschenken aan: goud, wierook en mirre - de kost-
baarste geschenken destijds in het (Midden-)Oosten.
Goud, een geschenk voor een koning, wierook werd
geofferd aan God, en mirre ... bij Jezus’ begrafenis
werd zijn lichaam in, met mirre en andere specerijen
doordrenkte, linnen doeken gewikkeld. Mirre wijst ons
op het voorbeeld van Jezus om in het lijden tot het
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einde toe te volharden. Het begin van het Koninkrijk van God op aarde
was zichtbaar in de stal: vrede en vreugde alom. En de drie wijzen werden
in een droom van Godswege gewaarschuwd koning Herodes niet te ver-
wittigen. Zij keerden langs een andere weg naar hun land terug.

Het was toen, net als nu, geen gemakkelijke tijd. In die dagen was namelijk
een besluit van keizer Augustus bekendgemaakt: een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn rijk (Israël was bezet gebied). De telling gold
niet alleen personen, maar betekende ook registratie van alle roerende en
onroerende goederen: interessant voor de Belastingdienst en een aantal
hogere ambtenaren (zelfverrijking)! Jozef en de hoogzwangere Maria
moesten van Nazaret naar Betlehem, hemelsbreed 140
km, om zich daar te laten inschrijven. Volgens de tra-
ditie reisden ze, althans Maria, per ezel. Niet echt
gemakkelijk. In Betlehem aangekomen, bleken alle
herbergen vol. Niet te geloven, dat voor iemand die
elk moment kon bevallen géén plaats gemaakt kon
worden. Waar een wil is, is toch een weg?! Een harde
ervaring, lijkt me. Gelukkig kwam een stal in beeld; ver-
re van ideaal, maar de situatie werd eenvoudig ‘omhelsd’.
En allen die de stal vonden maakten, door hun persoonlijkheid, hun hou-
ding, hun liefdevolle aanwezigheid en omgang met elkaar, van dat zeer
eenvoudige onderkomen, een paleisje waar men graag verbleef. 

Achteraf bezien, is deze 2000 jaar oude geschiedenis niet leerzaam voor
ons, mensen van de huidige tijd en wereldwijd? Maria en Jozef ... geen
klacht werd geuit, geen gemopper gehoord over alle, door de regering
(keizer Augustus) en het leven opgelegde, beperkingen. Blijken van teleur-
stelling, onbegrip en boosheid zijn als feiten onvindbaar. In alle omstandig-
heden werd een koninklijke houding bewaard en met zachtmoedigheid
gereageerd. Waardigheid regeerde de verschillende situaties. Mensen van
alle rangen en standen, volken en rassen en talen voelden zich welkom en
vonden een ‘thuis’ in die stal, eens in Betlehem. En na die stalperiode
volgde een nieuwe beproeving: de vlucht naar Egypte, want koning Hero-
des organiseerde een kindervervolging. Maar God was met Maria en Jozef
en zijn Zoon, zoals Hij ook is met ons, óók zijn kinderen. Hij is trouwer dan
trouw in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en ge-
zondheid. Over geluk gesproken ... !

Wiljan Domen
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