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Kerstmis in de kerk in Corona-tijd

Op dit moment van schrijven
is nog niet bekend hoe ‘Kerstmis in de kerk’
georganiseerd mag en kan worden
Maar zeker is, dat maar een beperkt
aantal mensen aanwezig mag zijn
Indien u met Kerstmis naar de kerk wilt
is opgave nodig voor
de Mis op 24 december om 19.00 uur
de Mis op 24 december om 23.00 uur
de Mis op 25 december om 10.00 uur
de Mis op 25 december om 16.00 uur
de Mis op 26 december om 10.00 uur
Zie bladzijde 3 !!!
Vergeet a.u.b. niet uw telefoonnummer
te vermelden en ook met hóeveel
personen u naar de kerk wilt komen

Voor de meest recente info:
zie altijd de wekelijkse ‘Nieuwsbrief’
Ontvangt u nog geen ‘Nieuwsbrief’
meld dit bij Pastoor Frank Domen
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
Info opgave HH. Missen
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
06 - 16 800 400
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Aanmeldingsformulier Kerstmis 2020
R.K. Parochie van de H. Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
Naam

____________________________________________

Adres

____________________________________________

Telefoon

____________________________________________

E-mail

____________________________________________

Aantal personen

__________

a.u.b. aankruisen wanneer u graag naar de kerk wilt
u mag ook meerdere hokjes aankruisen
dan kunnen wij kijken welke tijd het meest schikt
Dit formulier graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de pastorie
G
G
G
G
G

24 december 19.00 uur - of
24 december 23.00 uur - of
25 december 10.00 uur - of
25 december 16.00 uur - of
26 december 10.00 uur
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Kerstmis 2020
Ondanks alle Corona-perikelen willen we straks weer Kerstmis vieren. We
herinneren ons deze dag: God openbaarde zich aan ons door de geboorte
van Jezus, die werd geboren in een stal te Bethlehem. Hij werd neergelegd
in een armzalig kribbe op een beetje stro. Een os en een ezel zorgden nog
voor wat warmte in die donkere nacht. Door de engelen geroepen, konden
herders in het veld getuigen zijn van deze gebeurtenis. De herders gingen
op weg, vermoedend, dat iets bijzonders was gebeurd. Er was opwinding
in hun saaie herdersleven, wie had dat gedacht? De Redder van de wereld
is gekomen.
In de wereld van vandaag is er nog veel te redden. Hele werelddelen gaan
gebukt onder het Corona-virus. Duizenden mensen overleven het niet. Duizenden mensen zetten zich in om het virus te bestrijden, soms met succes,
soms met tegenvallende resultaten. Mensen worden moe om zich steeds
maar aan de regels te moeten houden. Solidariteit onder de mensen wordt
op de proef gesteld. Er zijn nog steeds oorlogen in de wereld, mensen sterven de hongersnood, of door terreuraanslagen. Heeft de mensheid zich
tegen Jezus' komst in de wereld gekeerd? Kerstmis: een feest van vrede
op aarde en in de mensen een welbehagen. Ja ook in Corona-tijd. Jezus
werd geboren en wil steeds weer in ons hart komen. Hebben we nog tijd
en plaats voor Hem? Door de vele beperkingen zal Kerstmis anders zijn
dan alle voorgaande jaren. Misschien een mogelijkheid om na te denken:
hoe gaan we om met deze Corona-situatie. Verlamt het ons of worden we
creatief naar mensen om ons heen, naar God die ons een hand reikt vanuit
de stal, ons moed inspreekt, om niet de moed te laten zakken,
maar datgene te doen wat gedaan moet worden, binnen de
mogelijkheden die er zijn.
De herders in de stal waren er als eersten,
vrije vogels in het veld, die het grote
nieuws aangereikt werd. Het leven
zou veranderen met de komst van de
Redder van de mensheid. Ook ons leven
kan veranderen als we de verwachting die
we hebben van het kind Jezus kunnen
en willen binnenlaten in ons persoonlijk leven. Hij neemt ons bij de hand,
maar we moeten wel zelf de stappen zetten naar vrede op aarde, naar vrede in onze gezinnen, naar omkijken naar elkaar. Het Heilig Huisgezin mag
ons voorbeeld zijn. Zalig Kerstmis namens het Pastorale Team.
Diaken Eelke Ligthart
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Even bijpraten ...
Levend Bethlehem
Helaas, heel jammer, Levend Bethlehem kan dit jaar niet plaatsvinden vanwege de beperkingen inzake het Corona-virus. We hopen op Levend
Bethlehem 2021.
Gewoon sterven
Het 'gewone' sterven moet veel meer aandacht krijgen van de politiek, zeker nu door de vergrijzing het aantal mensen dat overlijdt toeneemt. Op dit
moment gaat de discussie te vaak over euthanasie en 'voltooid leven'. Dat
heeft het Landelijk Expertisecentrum Sterven bepleit in een petitie aan de
Tweede Kamer. “Door de nadruk in politiek en media op euthanasie en de
voltooid-leven-discussie, ontstaat een verkeerd beeld over het sterven”,
zegt voorzitter Ineke Visser van het Expertisecentrum. “Mensen denken
daardoor al snel dat elke stervensfase gepaard gaat met uitzichtloos en
ondraaglijk lijden, en dat zij daarom een keuze móéten maken over hoe zij
willen sterven. Maar dat is niet zo. Door het debat over 'voltooid leven'
zouden ouderen zich kunnen afvragen of het misschien beter is dat ze er
niet meer zijn”, zegt genoemde voorzitter. “Die vraag geeft onrust en ontneemt Nederlanders op den duur de vrije keuze voor een ‘gewoon’ sterfbed, terwijl mensen daar alle recht op hebben.” Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is een non-profitorganisatie die kennis wil verspreiden
over het sterven. Het centrum verzorgt bijvoorbeeld post-hbo-opleidingen,
maar kan ook benaderd worden met vragen. Ineke Visser is initiatiefnemer
van het centrum, dat bijna vijf jaar bestaat, en werkte
eerder in de hospice-zorg. “Het sterven is steeds
meer een medisch proces geworden, slechts gericht op het wegnemen van fysiek ongemak en
pijn. Maar we moeten er ook oog voor hebben
dat het sterven een kostbaar proces kan zijn, waarin mensen dichter bij elkaar komen, en er ook
ruimte is voor liefde en dankbaarheid.”
Thuis bijdragen aan de kerstcollecte
Onze parochie gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee u altijd en overal kunt bijdragen aan de collecte. Of u nu thuis kijkt op de bank naar de livestream-kerkuitzending, of
geen contant geld bij u hebt tijdens de viering. Met Givt kunt u gewoon
geven. Open de app en u ziet de vraag ‘Hoeveel wilt u geven?’ Toets het
bedrag in en ga naar ‘volgende’. Kies ‘Lijst’ en dan ‘Dionysiuskerk Heerhu5

gowaard’ en ‘Geven’. Dat is het en alles! Download de Givt-app in Google
Play of in de App Store. Meer informatie over Givt op: www.givtapp.net.
Mocht het niet lukken? Dan kunt u contact opnemen met de pastorie en
dan wordt een moment afgesproken om de app samen te installeren. En ...
de kerstcollecte is dit jaar voor enkele nieuwe (extra) geluidsboxen die
sinds kort in de kerk hangen. Ook is een extra vesterker aangeschaft. Het
geluid wordt zo beter ‘verdeeld’ over de kerkruimte en de kwaliteit van het
geluid verbeterd.
Bankafzetting
In onze Dionysiuskerk in Heerhugowaard zijn de niet toegankelijke kerkbanken op een decoratieve manier afgezet, beter gezegd ‘versierd’. Op
een foto op de website (dionysiusparochie.nl) zijn blauw-witte papieren
bloemen te zien. Maar in de Advent is paars de kerkelijke kleur en worden
de bloemen gemaakt van paarse en witte en rose servetten (en na de Advent bewaard voor, eventueel, de Veertigdagentijd). In de Kersttijd verandert de kleur van de bloemen weer: een combinatie van rood, groen en wit.
Voor onze grote Dionysiuskerk moeten iets meer dan 80 bloemen gemaakt
worden ... een leuke bezigheid voor de liefhebbers en gemakkelijk mogelijk
op gepaste afstand, met koffie en iets lekkers. Een hele gezellige Coronabijeenkomst met een goed doel! Een idee van enkele jongeren, dat ook bij
de livestream-kerkgangers niet onopgemerkt is gebleven.
Het beste voor de kinderen
Wat is het beste dat ouders voor kun kinderen kunnen doen? De kinderen
laten zien/merken, dat zij veel van elkaar houden!
Geen vrijwilligersavond maar wel ...
Helaas, ook geen vrijwilligersavond in deze tijd
waarin het Corona-virus regeert. Want zo kunnen
we het toch wel noemen: het Corona-virus 'regeert', is de 'baas', regelt ons sociale leven. Maar
... zo hóeven we het niet te ervaren! Geestelijk gezien, als we kijken met gelovige ogen, kúnnen we
deze tijd van beperkingen ook zien als een uitdaging, een uitnodiging om te groeien, om te ervaren
wat écht belangrijk is en minder. Om solidair te zijn
met mensen, dichtbij en ver(der) weg, die al jaren en soms zelfs een leven
lang, móeten leven met beperkingen die voor ons 'nieuw' zijn. Een boekje
met prachtige teksten en gebeden over dit onderwerp is een 'cadeautje'
voor alle vrijwilligers omdat dit jaar geen vrijwilligersavond gevierd kan wor6

den. De boekjes zijn al zoveel mogelijk uitgedeeld, maar als dit vrijwilligerscadeau nog niet hebt ontvangen, meldt u dan a.u.b. even bij de pastorie.

Familieberichten (per 01-12-2020)
Getrouwd
Kjelt Jaket en Marjolein van Baten zijn op 26 oktober 2020 in onze kerk
getrouwd. Zij wonen: Rosmolen 2.
Van ons heengegaan
Geertruida (Truus) Zijp-Does is geboren op 10 augustus
1932 en overleden op 27 oktober 2020. Zij was weduwe
van Nic Zijp en woonde in de Rembrandtstraat op nummer 3. De afscheidsviering was op 24 oktober in de
Waerdse Landen.
Henk (Henderikus Johannes) Hof is geboren op 9
augustus 1927 en overleden op 31 oktober 2020.
Hij is 93 jaar geworden, was weduwnaar van Truus
Hof-Bloem en woonde: Govert Flinkplantsoen 5. De
uitvaartdienst was op 6 november in onze kerk
en aansluitend was de crematieplechtigheid in de Waerdse Landen.
Rie (Maria Margaretha Gerarda) Meegdes-Kreike, weduwe van Leo Meegdes, is geboren op 11 oktober 1927 en, op 93-jarige leeftijd overleden, op
1 november 2020. Zij woonde Diamant 46. De uitvaartdienst in onze kerk
vond plaats op 7 november, waarna de begrafenis was op ons eigen kerkhof.
Carolina Johanna (Lien) Bennaars-Barends, weduwe van Wilhelmus Geertruida Bennaars, is geboren op 11 augustus 1931 en overleden op 1 november 2020 in Zuyder Waert. Zij is 79 jaar geworden. De afscheidsviering,
en aansluitend de crematie, was in de Waerdse Landen op 7 november.
Jacobus Gerardus van Raaphorst is geboren op 16 september 1935 en, op
85-jarige leeftijd, overleden op 12 november 2020. Hij was getrouwd met
7

Riet van Raaphorst-van der Horst en woonde: Jade 89. De afscheidsdienst
in onze kerk was op 17 november; aansluitend vond de begrafenis plaats
op ons eigen kerkhof.
Leendert Cammelot was getrouwd met Elly Cammelot-Driessens en woonde: Fluoriet 15. Leen is geboren op 4 juni 1936 en overleden op 11 november 2020, op 84-jarige leeftijd. De uitvaartdienst was op 20 november in
onze kerk en aansluitend was de begrafenis op ons eigen kerkhof.
Theodorus Josephus Maria (Theo) van Vilsteren is geboren op 27 juli 1943
en overleden op 77-jarige leeftijd, op 25 november 2020. Hij was getrouwd
met Ingrid van Vilsteren-Fenstra en woonde: Koggelaan 42. De uitvaartdienst in de Waerdse Landen was op 2 december, waarna de begrafenis
plaats vond op het kerkhof aan de Krusemanlaan.
Annie (Anna Maria) van Swol-Trommelen is geboren op 6 oktober 1924 en
overleden, 96 jaar oud, op 1 december 2020. Zij woonde: Dolomiet 7. De
afscheidsdienst was in de Waerdse Landen op 7 december en aansluitend
vond de crematieplechtigheid plaats.

advertentie Barbara

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
Tevens verzorging van crematies

/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗
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.
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗www.sintbarbaraheerhugowaard.nl
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advertentie Leo Rijnsma

De uitvaartspecialisten in de regio
staan dag en nacht voor u klaar
Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Toebes & Rijnja
uitvaartverzorgers
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Leo Rijnja 0226 – 753 607
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www.toebesrijnja.nl
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Kijk voor meer informatie en tarieven op
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(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)

Paus kleurt kerk
Huilend kind in kerk
Tijdens de algemene audiëntie van 21 oktober 2020 sprak Paus Franciscus
over de psalmen als leerschool voor het gebedsleven. Maar wat gebeurde
ook? De Paus vertelde ... “Toen de lectoren net de bijbelteksten lazen, trok
een huilend kindje mijn aandacht. En ik zag dat de moeder het kindje knuffelde en de borst gaf. Ik dacht: “Zo doet God dat ook met ons, zoals die
moeder.” Ze wiegde haar kindje zo teder. Dat zijn prachtige beelden. Als er
in de kerk eens een kindje huilt, weet dan dat daar ook de tederheid van de
moeder aanwezig is, zoals vandaag. De tederheid van een moeder is het
symbool van Gods tederheid naar ons toe. Leg een kindje dat in de kerk
huilt nooit het zwijgen op, nooit. Want zijn stem trekt Gods tederheid aan.
Moeder van het huilende kindje, bedankt voor uw getuigenis”. (KN)
Vaticaanstad kleurt groen
Vaticaanstad wordt steeds groener: het ministaatje vervangt alle auto’s
door elektrische exemplaren. Daarnaast zullen steeds meer laadstations
worden geïnstalleerd. Vaticaanstad scheidde zijn afval al langer en be9

spaart energie door onder meer zonnepanelen te gebruiken. Met de overstap naar elektrische auto’s wil het Vaticaan een rol-model zijn. Hoewel de
Vaticaanse vergroening op wereldschaal weinig impact heeft, “willen we
een voorbeeld zijn”, aldus een woord
voerder. Elk van de bedrijfsvoertuigen
van het Vaticaan legt gemiddeld maar
6000 kilometer per jaar af. Daarom is er
geen reden om vast te houden aan
voertuigen met verbrandingsmotoren,
vooral omdat elektrische auto’s emissievrij en stil zijn. Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, ook
buiten de muren van het Vaticaan zelf, bij de drie pauselijke basilieken
Sint-Paulus-buiten-de-Muren, Santa Maria Maggiore, Sint-Jan van Lateranen en . De software hiervoor is in ontwikkeling. Toen Paus Franciscus
eind 2019 aankondigde dat Vaticaanstad een internationale overeenkomst
over klimaatbescherming zou tekenen, inventariseerde het gouvernement
alle gassen die in de staat worden gebruikt. Sommige ervan, de meest
schadelijke voor de ozonlaag, zullen uiterlijk in 2025 verdwijnen, is aangekondigd. Momenteel wordt binnen het Vaticaan al zonne-energie opgewekt door panelen op de daken van twee gebouwen, waaronder de aula
Paulus VI. Overigens is Vaticaanstad niet pas ecologisch gewetensvol bezig sinds Paus Franciscus’ encycliek ‘Laudato si‘. Bij de oprichting in 1929
werd in Vaticaanstad een toen geavanceerd stadsverwarmingssysteem
aangelegd. Met de encycliek ‘Sollicitudo rei socialis’ (1987) van Paus Johannes Paulus II kreeg de groene zaak in het Vaticaan een verdere impuls;
een volgende stap was ‘Caritas in Veritate’ van Paus Benedictus XVI uit
2009. Hoe de tijd vooruit en duurzaam is het hart van onze R.K. Kerk.
Wat leeft in een hart
Een crisis “onthult wat er in een hart leeft”, zegt Paus Franciscus in het
boek ‘Let us Dream’. Hij reflecteert daarin op hoe de wereld er na de
Corona-pandemie uit zou moeten komen te zien. In het 154 pagina’s tellende boek, dat hij schreef met de Britse auteur Austen Ivereigh, gaat de
Paus in op hoe de wereld voor iedereen veiliger, eerlijker en gezonder zou
kunnen worden. Ook vertelt hij over zijn persoonlijke ‘Covid-momenten’,
crises hij uiteindelijk beter uitkwam. Een crisis stelt de mens voor een keuze, stelt Paus Franciscus. Proberen terug te keren naar de situatie van voor
de crisis, is in zijn ogen een ernstige fout. Want een crisis kan behalve lijden ook positieve veranderingen bewerken. Ziekte, het mislukken van een
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huwelijk of bedrijf, een grote teleurstelling of verraad, zijn momenten die
“een spanning opwekken, een crisis die onthult wat er in ons hart leeft”.
De Paus heeft in zijn eigen leven drie ‘Covid-momenten’ meegemaakt: levensbedreigende longproblemen toen hij 21 jaar was, zijn overplaatsing
naar Duitsland in 1986, en een overplaatsing binnen Argentinië, naar de
stad Cordoba, begin jaren negentig. “Op die belangrijke momenten van
uitdaging en pijn leerde ik dat je veel lijdt, maar als je toestaat dat het lijden
je verandert, kom je er beter uit”.

Een witte Kerstmis
Er was eens een man die het Kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde
een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode
ballen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord
stak hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en
klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee maar," zeiden ze,
"dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan had gingen
ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, “we moeten ook beseffen wat er lang geleden gebeurd
is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het Kind werd toch geboren, zij het in een stal.
En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. "Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het
11

eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. Op dat ogenblik
werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond
bracht, verstoord weer op zijn bord. "Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook
altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en
liep naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en
heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het
sneeuwde zo en het was koud. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de bewoner van het huis werd boos. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden?!" En hij sloeg
de deur hard dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel
over hem en de tulband smaakte niet. "Ik ga nog even kijken," zei hij, "er is
iets gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in
de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde naar de
hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals nog niet gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek en er
stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "de wind is wat
schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over
die dingen heen kunnen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest;
het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht
door en zelfs het Kind werd opnieuw geboren - in een schuur.

Kerstliederen in de stationshal
Met Kerstmis mochten we naar huis; het internaat was tussen kerst en oud
en nieuw gesloten. Het was vrijdagavond voor kerstavond. Zondag zou
Kerstmis gevierd worden. Mijn ouders woonden in de Duitse deelprovincie
Rheinland-Pfalz. In een dorpje tegen de grens met Saarland aan. Ik had de
12

reis wel eens met de trein gemaakt, maar dat was me toch niet zo goed
bevallen: een hele dag alleen in een trein van de Deutsche Bahn. Mijn vader
zou me komen halen. We spraken af in een stad in Limburg. Zittend op een
oranje leren bank, in een geelblauwe intercity, snelde ik naar deze stad.
Gebouwd op fundamenten, die haar oorsprong vinden in de Romeinse tijd.
Om zeven uur hadden we afgesproken. Op mijn horloge stond de grote
wijzer op twaalf en de kleine op zes. Door het raampje van de deur keek ik
naar buiten. De wagon rolde langs het perron, ik kon de stenen niet tellen,
steeds langzamer totdat we stil stonden. Het was altijd goed kijken aan
welke kant het perron langskwam. Maar er was ruimte genoeg om van de
ene kant naar de andere van de coupé te kijken. Met mijn hand trok ik de
grendel van de deur ophoog, er klonk een sissend geluid en een bonk. De
deuren draaiden open, het leek wel een eeuwigheid te duren. Zo kwam ik in
'het zuiden' aan. Tijdens mijn reis was de schemering ingetreden. Bij aankomst zag het er donker uit en witte vlokken raakten mijn jas, die wit werd.
Een dag voor kerstavond bevond ik me daar met twee medereizigers in de
stationshal. Het viel me op: er was wat reuring. In het midden van de betegelde hal stonden een aantal mannen in zwart pak. Nieuwsgierig als ik was, ging ik eens kijken. Daar had zich een hele
groep verzameld. Wat ik zag waren tien, misschien twaalf
mannen van middelbare leeftijd in smoking. Mijn trommelvliezen begonnen te trillen. In de hal klonk het: 'Stille
nacht, heilige nacht'... voor mij en nog een ander
iemand. Het begon ingetogen zachtjes, pianissimo,
waarna het geluid van de donkere zware mannenstemmen aanzwol tot fortissimo. Ze zongen op
volle sterkte. De hele ruimte werd gevuld met het geluid van deze Limburgse Pavarotti's. Was dit nu de Maastrichter Staar, die daar een kerstconcert
gaf? De generale repetitie. Buiten dwarrelden sneeuwvlokken naar beneden
en er vormde zich een witte deken over Maastricht deze avond. In het duister verlichte een enkele lantaarn de straat. Een privé-concert vanuit de hemel. Het was even echt Kerst voor mij. 'Er is een Kindeke geboren op aard',
galmde het door de ruimte. Het God'lijk Kind was ook geboren in de kerstnacht. Of het toen ook gesneeuwd heeft, weet ik niet. Maar dit jaar kregen
we een witte kerst. Voor mij was het even een stil moment tussen het kerstkindje en mij. Ik genoot van de prachtige mannenstemmen van dit
wereldberoemde koor. Buiten was het koud en guur en donker. Binnen
brachten de warme stemmen verlichting. Hun aanwezigheid veranderde
een kille ruimte in een sfeervolle concertzaal. De liederen verwarmden mijn
hart. Ik was even een moment intens gelukkig.
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Na enige tijd keek ik naar buiten en daar kwam mijn vader aanrijden. Hij
was helemaal door de sneeuw vanuit Duitsland komen rijden. Driehonderd
km heen en weer terug. Als hij iets zei, deed hij het ook, je kon op hem bouwen. Ik was blij om hem te zien, even iemand bij wie ik me veilig voelde. We
dronken een kop koffie in de stationsrestauratie. Er stond een lange reis
voor de boeg. Naar mijn moeder ver weg in het andere vreemde land.
Kerstmis: een feest van vrede. Op dat moment was er vrede in mijn innerlijk. Het was of de witte deken van sneeuw ook even mijn hart bedekte, totdat de tijd voor de dooi weer aangebroken was. Zonder veel te zeggen,
stapten we in de auto en ik hoorde de gordel vastklikken. De motor begon
zachtjes te brommen waarna de wielen in beweging kwamen ... .
Johan Gierlings

Hoor, wie klopt daar?
Sint Nicolaas kan het niet zijn! Hij is al weer terug in Spanje, dat op dit moment van schrijven weer in lockdown is. Maar heiligen hebben bij het reizen
geen enkele hinder van dergelijke beperkingen. Wij kunnen overal en altijd
op hun hulp rekenen. Als ik zelf eens een kleiner lichamelijk ongemak heb,
klop ik allereerst aan bij twee heilige broers, Cosmas en Damianus, artsen
uit de 3e eeuw, die gratis zieken verzorgden en daarom als bijnaam hadden:
‘Zij die geen zilver aannemen’. Cosmas en Damianus hebben wonderbaarlijke genezingen verricht en hun namen worden nog altijd genoemd: in
Eucharistisch gebed 1A, dat vaker op hoogfeesten in de kerk gebeden
wordt. Ik ben heel tevreden over de hulp van deze twee fantastische heilige
dokters; soms hoefde ik niet naar de dokter! Deze twee artsen geven soms
ook een tip: je krijgt opeens een ingeving “Probeer dit eens”! De afstand
van de 3e tot de 21e eeuw is voor heiligen blijkbaar geen enkel probleem: de
huidige anderhalve meter afstand ... in de hemel wordt geglimlacht.
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Het Sinterklaaslied ‘Hoor, wie klopt daar’ is wel een nadenkertje! “Hoor, wie
klopt daar kinderen? Hoor, wie klopt daar kinderen? Hoor, wie tikt daar
zachtjes tegen 't raam? 'Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam”. Iedereen weet inmiddels het
antwoord: zijn naam is Sinterklaas die, begin december, aanklopt en voor
hem wordt graag opengedaan: de goedheilig man heeft immers cadeautjes
bij zich!
Maar nog steeds wordt dagelijks bij vele mensen aangeklopt! Hoe wordt
dán gereageerd: want meestal wordt, buiten Sinterklaastijd, niets gegeven
(uitgezonderd de al betaalde internetbestellingen) maar gevráágd: hulp, tijd,
energie, een financiële bijdrage. Bijvoorbeeld: bijna 40 jaar geleden, wonende in Limburg, collecteerde ik voor de plaatselijke Lourdesgroep. Het collectedoel was: minder bedeelde mensen financieel helpen om naar Lourdes
te gaan. Ik klopte/belde ergens aan en de heer des huizes deed open. Toen
hij het woord ‘Lourdes’ hoorde, onderbrak hij me: “Wonderen gebeuren
altijd ver weg, nooit hier!” Een vriendelijke discussie volgde en na enige tijd
besloot hij toch één gulden te geven. Of ik hem bedankt heb, weet ik niet
meer, maar ik heb wel gezegd: “Ik zal voor u bidden”. “Ja, doe dat, dat is
wel nodig”, besloot hij de ontmoeting, die ik me dus nu nog herinner.
Een ervaringsdeskundige in het (tevergeefs) aankloppen in nood, is één van
mijn lievelingsheiligen: Sint Jozef. Ooit hoorde ik iemand (schattig) zeggen:
de heilige Sint Jozef. Maar Sint betekent: heilig. Het is dus: Sínt Jozef of: de
héilige Jozef, allebei is dubbelop. Alhoewel, Sint Jozef is wel een heilige
van formaat! Want zoals ieder mens had Jozef ook zeker een levensplan:
trouwen met Maria, een gezin stichten, een van zijn zonen zou misschien
zijn timmermansbedrijf wel willen overnemen. Maar
niets verliep volgens verwachting: het werd een
leven van afzien en aanpassen. Op een dag merkte
Jozef dat Maria zwanger was, maar niet van hem.
Het kón niet anders: een engel uit de hemel moest
hem deze situatie uitleggen. In een droom ‘klopte’
deze bij hem aan en Jozef opende de deur van zijn
hart en zei ‘Ja’: hij wilde meewerken aan Gods plan.
Zó mooi en verstandig, dat Maria niet zelf heeft verteld wat haar geschied was! Het is goddelijke wijsheid ... om een engel zoiets ‘ongelooflijks’ te laten
vertellen!
En toen, vlak voor de bevalling, moesten Jozef en
Maria, hoogzwanger, naar Betlehem, op bevel van
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keizer Augustus om zich aldaar te laten inschrijven. De afstand Nazaret Betlehem is ±150 km. Op hoeveel deuren heeft Jozef, onderweg en in Betlehem, geklopt en onderdak gevraagd voor Maria, hoogzwanger?! Hij was
een ‘vreemdeling zeker’, maar naar zijn naam werd niet gevraagd. Uiteindelijk werd een stal gevonden, misschien wel zónder deur! Want aankloppen
... niet nodig, iedereen was welkom in de stal: herders én koningen, en zelfs
weigerachtige herbergiers!
Vervolgens werd Jozef opnieuw geboodschapt door een engel: koning Herodes wilde het Kind doden (angst voor koninklijke concurrentie) en hij
moest vluchten met Maria en Kind naar Egypte. Ooit vluchtten de Joodse
voorouders in omgekeerde richting: uit Egypte naar Israël, het destijds Beloofde Land - díe vlucht duurde veertig barre woestijnjaren. Mozes heeft
toen, wanhopig vanwege het klagen en mopperen van het volk, verschillende keren ‘aangeklopt’ bij Jahweh God, die ‘opendeed’: want de Rode Zee
opende zich, water kwam te voorschijn uit een rots, manna
uit de hemel en kwartels vlogen aan.
Hoe zal het (waarschijnlijk) jarenlange verblijf van de heilige
Familie in Egypte geweest zijn? Heeft Jozef daar wéér op
vele deuren moeten kloppen voordat hij onderdak en vond
en werk? We weten het niet. Wat we wél weten, is dat de
Heer overal bij is en vriendelijke en helpende mensen ‘regelt’
die opendoen en helpen als aangeklopt wordt.
De heilige Benedictus (480-547), wordt de ‘vader’ van het kloosterleven
genoemd in de Latijnse Kerk. Hij is vooral bekend vanwege zijn ’Regel’, die
een belangrijk uitgangspunt is geworden, ook buiten de Benedictijnse
kloosters. Centraal staan: het werken voor de gemeenschap en geestelijke
verdieping. In 1964 werd Benedictus door Paus Paulus VI tot patroonheilige
van heel Europa ‘benoemd’. Benedictus heeft heel wat gedachten en woorden gewijd aan de ‘gastvrijheid’. Zijn monniken moesten, als aangeklopt
werd ,de gast ontvangen als ware deze Jezus zelf, die heeft gezegd: “Zie,
IK sta aan de deur en klop!” God woont immers in iedere mens. En iedere
mens is ook een kostbare schat in zijn ogen. In de Brief aan de Hebreeën
staat het mooi verwoord: “De broederlijke liefde hoort bij de dingen, die
altijd moeten blijven. En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben
sommigen zonder het te weten engelen onthaald”. Gastvrije mensen schitteren als sterren in het heelal en verlichten hemel, aarde én de eigen omgeving. jj
Wiljan Domen
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Een kind is ons geboren
Ons gezin telt vier jongens. Wouter, onze jongste, is zwaar gehandicapt.
Toen hij werd geboren, dachten mijn man en ik dat wij het niet aan zouden
kunnen, maar omringd door vrienden was dat wél het geval. Op zijn werk
kreeg mijn man de vraag waarom wij geen vruchtwaterpunctie hadden laten
doen - om te weten of de foetus gezond was. We hadden er samen over
gesproken: ‘Wat doen we als we weten dat ons kindje gehandicapt geboren wordt?’. Allebei waren we ervan overtuigd, dat we het met evenveel
liefde zouden ontvangen. Dat heeft mijn man ook tegen zijn collega gezegd.
Wouter werd geboren in december en ik lag met Kerstmis nog in het ziekenhuis. ‘s Nachts luisterde ik naar de Nachtmis.
Een pastoor vertelde het verhaal van de kleine herder Ismaël. Hij ging Jezus
bezoeken, maar onderweg gooide een jongen een steen tegen zijn hoofd.
Het deed pijn, maar hij stapte dapper verder mét de steen in zijn zak. Hij
zou de steen later, op de terugweg na zijn bezoek aan Jezus, naar de betreffende jongen gooien. Oog om oog, tand om tand!
Maar bij de kribbe zei de kleine herder dat hij niets had om aan het Kindje
te geven. Maria vroeg of hij de steen, die in zijn zak zat, niet aan Jezus wilde geven. Het zou een groot geschenk zijn voor het Kindje! De pastoor legde uit: “We hebben allemaal wel een ‘steen’. Laten wij die in deze Kerstnacht aan Jezus geven”.
Mijn man en ik hebben onze ‘steen’, onze gehandicapte zoon, aan Jezus
gegeven en Wouter werd een echt geschenk voor ons. En dat is hij nog
altijd! Toen mijn man plotseling stierf, was het Wouter die mij hielp om goed
om te gaan met mijn grote verdriet, want ik moest mezelf loslaten, mezelf
vergeten, om hem te verzorgen en lief te hebben. Ieder obstakel kan een
springplank zijn, als we maar niet blíjven steken in het lijden, maar doorgaan met liefhebben.
Lisette Celis
Nieuwe stad 61(2020) nummer 6
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Puzzel
Puzzelen is ‘in’ in deze Corona-crisistijd. Dus een Corona-kerstpuzzel
voor het hele gezin! Niet te gemakkelijk, want dan is de puzzel zo
af. Denk aan de tv-kwis ‘2 voor 12' en zoek op wat u niet weet.
De antwoorden op de vragen, moeten in de puzzel gevonden en
doorgestreept worden. De overgebleven letters vormen de oplossing. Alle antwoorden hebben met Kerstmis te maken. Stuur de oplossing
naar wiljandomen@dionysiusparochie.nl of app naar 06 - 16 800 400 - vóór
1 januari 2021. De winnaar mag een prijs ophalen in de pastorie.
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Voorbeeld: zoek een ander woord voor ‘ar’ van 4 letters = slee
Het woord ‘slee’ moet in de puzzel doorgestreept worden
Ander woord voor ‘ar’ (4)
Betekenis van de naam ‘Emmanuel’ (3, 3, 3)
Bevallen (5)
Bevroren regen (5)
Boze koning (7)
Bijbels vervoermiddel in de Advent (4)
Bijnaam voor Israël (5,4)
Concurrent van Sinterklaas? (8)
Dit moet elk mens hebben in het leven (4)
Drukte op de top van de kerstboom (4)
Een engel is geen mens maar een..... (5)
Engel die de Blijde Boodschap verkondigde (7)
Etentje in december (10)
Evangelisten die niet geschreven hebben overJezus’ (6 en 8)
Geschenk van één van de drie koningen (5)
Hier was geen plaats (7)
Hoe spreekt de engel Jozef aan in Mt. 1,20? (4,3,5)
Hoog kerstbezoek (12)
In verwachting (7)
Jezus werd geboren in een ... (4)
Joodse stam (4)
Kerkelijke bijeenkomst in het donker (8)
Kerst-wegwijzer(4)
Kerst-wieg (6)
Maatje van de ezel in de stal (2)
Moeder van Jezus (5)
Naam van het Kerstkind (5)
Namen van de drie koningen (6 en 8 en 9)
Ontmoetingsplaats drie koningen en Herodes (9)
Op aarde verlangt men naar dit geschenk (5)
Rebelse boodschapper uit de hemel? (6)
Schapentellers (7)
Vluchtelingenland (6)
Witte winterneerslag (6)
Zo wordt God ook wel genoemd (4)
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40 MM
De 40 MM in 2020
De 40MM keert in 2020 € 57.750,= uit aan 76 projecten. Dit jaar verliep anders dan normaal zoals u weet. De 47e editie van de 40MM kon helaas niet
plaatsvinden en daarom hebben wij u gevraagd om een donatie. Aan deze
oproep is massaal gehoor gegeven door vele creatieve wandelaars, sponsoren en vrijwilligers. En we hebben een mooi bedrag ontvangen van Rabo
ClubSupport. Zo is het met elkaar mogelijk geweest om iets te betekenen
voor alle goede doelen. Vooral in deze moeilijke tijd kunnen alle projecten
deze hulp goed gebruiken. Dit jaar zijn er 76 projecten, die een bijdrage van
€ 750,= krijgen. Met deze projecten wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en contactpersonen in West-Friesland. Zo zijn we
er zeker van, dat al het geld goed wordt ingezet en krijgen we ook terugkoppeling met betrekking tot de besteding: dit is altijd mooi om te zien. We
delen deze terugkoppeling, als mogelijk, ook via Facebook.
Besteding sponsorgelden
De 76 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten, die voor een structurele verbetering zorgen. Voor een overzicht van alle
werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten die
ondersteund worden, kunt u kijken op onze website www.40mm.nl. Daarnaast heeft één project ook in het eigen land een ‘40MM’ gewandeld, het
zogeheten Wereld Wijd Wandelen, zij hebben daarvoor een extra
bedrag mogen ontvangen van € 750,=.
De 40MM in 2021
Enkele enthousiastelingen van diverse werkgroepen en het
Bestuur is al druk bezig om de 48e editie van de 40MM tot een
succes te maken. Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen
in het prachtige West-Friese landschap. Met uw bijdragen helpen we dan weer vele mensen in de minder ontwikkelde landen.
Bij het wandelen geldt 'meedoen is belangrijker dan uitlopen', dus een klein
stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.
Om alvast in de agenda te zetten: de 48e 40MM vindt plaats op 15 mei a.s.
Henk Mol
Namens het Bestuur van de 40MM
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advertentie Fred Giacomini 1/1
)UHG*LDFRPLQL

6&+,/'(5(1%(+$1*:(5.(1
Fred schilder- en behangwerken
Wilt u graag de woning professioneel laten
schilderen dan bent u bij Fred schilder- en
behangwerken aan het juiste adres.
Mijn diensten varieren van schilderwerkzaamheden/wandafwerking, deskundig advies en
ŐĂƌĂŶƟĞ͘
Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk
ĂĚǀŝĞƐĞŶĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞŽīĞƌƚĞ͘

KWALITEIT STAAT BIJ MIJ VOOROP!
sŽŽƌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶŐĞůĚƚŚĞƚdtͲƚĂƌŝĞĨ
ǀĂŶϵйŝŶĚŝĞŶĚĞǁŽŶŝŶŐϮũĂĂƌŽĨŽƵĚĞƌŝƐ

Fred Giacomini | Schilder- en behangwerken
Telefoon: 06-24856024
info@fredschilderwerken.nl

www.fredschilderwerken.nl
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U kunt heerlijk grieks eten in het
grieks specialiteiten restaurant
advertenties
Delphi
Garage van den Berg

Tevens kunt u gerechten meenemen
Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar
Middenweg 202 1701 GG Heerhugowaard Tel. 072 5747101
iakowis@kpnmail.nl www.delphirestaurant.nl

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

s uitlaatservice
s gratis haal- en brengservice
Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenberg.nl
en vele
andere ...
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Vieringenrooster
op de meeste zondagen is er óók, zolang Corona-nodig, een H.Mis om 16.00 uur

(meezingen in de kerk is níet toegestaan!!!)
zaterdag

19-12 19.00 uur

zondag

20-12 10.00 uur

zondag

20-12 16.00 uur

donderdag

24-12 19.00 uur

donderdag

24-12 23.00 uur

vrijdag

25-12 10.00 uur

Kerstmis

zaterdag

26-12 10.00 uur

Tweede Kerstdag

zondag

27-12 10.00 uur

H. Familie

donderdag

31-12 19.00 uur

Oudjaar

vrijdag

01-01 10.00 uur

Maria Moeder Gods

zaterdag

02-01 19.00 uur

zondag

03-01 10.00 uur

zaterdag

09-01 19.00 uur

zondag

10-01 10.00 uur

zondag

10-01 16.00 uur

zaterdag

16-01 19.00 uur

zondag

17-01 10.00 uur

zondag

17-01 16.00 uur

zaterdag

23-01 19.00 uur

3e zo dhj B

zondag

24-01 10.00 uur

verjaardag pastoor

zondag

24-01 16.00 uur

Advent 4 jaar B

Kerstavond

Driekoningen

Doop van de Heer

2e zo dhj B
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zaterdag

30-01 19.00 uur

zondag

31-01 10.00 uur

zondag

31-01 16.00 uur

zaterdag

06-02 19.00 uur

zondag

07-02 10.00 uur

zondag

07-02 16.00 uur

4e zo dhj B

5e zo dhj B

Kerkbalans-weekend
23-24 januari 2021

Juwelier Sjaak Knijn
Al meer dan 50 jaar ‘de laatste trend tot nostalgie’
t7FSLPPQSFQBSBUJFWBOTJFSBEFOFOIPSMPHFT
t0OTFJHFONFSL"MCJOPUSPVXSJOHFO
t/VPPLFFOXFCTIPQ
Middenweg 192 | 1701 GG | Heerhugowaard | 072-5710126
info@albino.nl | www.juweliersjaakknijn.nl

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?
Dan kunt u Pastoor Frank Domen e-mailen:
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

) GEBOORTEKAARTJES ) ROUWDRUKWERK

Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

) POSTERS (t/m A0)

) HUWELIJKSKAARTEN ) ZAKELIJK DRUKWERK ) CANVASPRINTS
Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Middenweg 284 | 1701 GK Heerhugowaard | T 072-5711250
info@breedinterieur.nl | www.breedinterieur.nl

Stratenmakersbedrijf M. Koning
Van Veenweg 144 1701 HL Heerhugowaard T 06 - 13510338

Gespecialiseerd in:
– Sierbestrating
– Herbestrating
– Machinaal bestraten
– Ontwerp van uw tuin

– Shovel-, Kraan- &
grondwerkzaamheden
– Plaatsen van schuttingen,
beschoeiing & vlonders
Bel voor een vrijblijvende offerte!

www.stratenmakersbedrijfkoning.nl
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“Voorsprong door service”

Adviseurs

Jos Kamp Assurantiën b.v.
(072) 571 12 84
www.joskamp.nl
info@joskamp.nl

Jos Kamp
René Dudink
Marco Kamp
Edwin Kamp

