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Wachten op betere tijden?
Wachten is iets wat de meesten van ons maar moeilijk kunnen.
Ik in ieder geval ben meestal ongeduldig.
Als je een beslissing genomen hebt over de plek waar je naartoe
gaat met de vakantie, dan wil daar liefst meteen heen. Als je in
een restaurant zit en hebt aan de bediening doorgegeven lijkt de
tijd zeer traag te verlopen. Je hebt honger en wil…
Je hebt dan het gevoel dat je je tijd verspilt. Wachten beschouwen we meestal als zinloos.
We leven in een tijd dat de communicatie tussen mensen via de
email, whatsapp, Facebook veel sneller is geworden. Als we een
bericht hebben verstuurd, verwachten we binnen enkele uren al
een reactie en worden we nerveus als dat bericht dan nog even
uitblijft.
Het lijkt er op dat we wachten beschouwen als
NIETS doen. Maar is dat wel juist? Wachten
is namelijk bij uitstek een activiteit waarbij je
uitkijkt naar nieuwe ontwikkelingen. Als je
bereid bent te wachten getuigt dat van hoop.
Je wil je dan niet neerleggen bij de bestaande
situatie omdat je van mening bent dat het allemaal beter kan worden.
Ook noemen wij die belangrijke momenten of geliefde in onze
gebeden, niet om terug te kijken maar omdat we graag vooruitzien . We willen dan graag snel een antwoord van God, al ware
het een antwoord op een sms-je is. Dat biddend wachten kan
soms heel lang duren, jaren zelfs. We worden dan ongeduldig.
Als God nu eens antwoordde…… of is hij mij vergeten?
Wachten is bovenal een tijd waarin je de gewone gang van zaken
onderbreekt, even stil staat en tijd vrijmaakt . De Adventstijd is
zo'n tijd dat we reflecteren op de belangrijke gebeurtenissen in
ons leven, dat van onze familie en vrienden en de wereld om ons
heen. Dat (af)wachten is niet hetzelfde als achterover leunen. En
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God water maar over Gods akker laten stromen. Dat is een teken
van lauwheid.
Paulus schreef is zijn brief aan de gemeente in Tessalonica dat
de mensen alert moesten zijn. Waken op een actieve manier (zoals Jezus dat schreef in zijn gelijkenis over 5 wijze en 5 dwaze
dienstmaagden) in de verwachting van het komend koninkrijk.
Zij moesten er voor elkaar zijn en elkaar tot voorbeeld zijn. In de
'wachttijd' moesten zij vooral stilstaan bij het werk dat door Jezus al was voltooid. Zoals Jezus eens zei: 'Mijn Vader werkt aan
één stuk door en daarom doe ik dat ook.' God zit niet stil. Hij is
ons dus niet vergeten maar zet zich volledig in voor u en mij.
We houden toch nog even de pas in. We gaan wachten op een
actieve manier.
Houd moed, tot hij zal komen
die ons daar brengen gaat,
die nu nog in uw dromen
daar weldra voor u staat
(naar Sytze de Vries)
Pastoor Joop
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Gods "perfectie" ?
Wat is het kortste hoofdstuk in de Bijbel?
Antwoord: Psalm 117
Wat is het langste hoofdstuk in de Bijbel?
Antwoord: Psalm 119
Welk hoofdstuk is het midden van de Bijbel?
Antwoord: Psalm 118
Er zijn 594 hoofdstukken vóór Psalm 118.
Er zijn 594 hoofdstukken na Psalm 118.
Tel deze getallen op en je krijgt: 594+594= 1188.
Welk vers is het midden van de Bijbel? (1188) Psalm 118:8.
Is dit Gods perfectie?
Psalm 118: 8 luidt:
Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen, dan op den mens
te vertrouwen.
Bron: Christelijke verhalen
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Kerkbalans
Beste parochianen
Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat er voorbereidingen worden getroffen voor de kerkbalans 2015.
Op de 'bisdomdag' op 1 november j.l. waar kerkbestuursleden,
synodale vertegenwoordigers en pastoors van het Bisdom Haarlem aanwezig waren kwam mw. Schenk een korte toelichting
geven over deze actie met een uitgebreide brochure over geldwerving waarin allerlei voorbeelden en mogelijkheden zijn vermeld.
Degene die over het jaar 2014 hebben bijgedragen wil ik hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage aan de kerkbalans. Zij die
(nog) niet hebben bijgedragen wil ik vriendelijk vragen om te
overwegen alsnog een bedrag over te maken. Alle beetjes helpen
en met uw bijdrage kunnen wij iedere zondag samen komen om
te vieren, onderhoud aan het kerkgebouw plegen, energiekosten
betalen enz.
Met vriendelijke groet,
I. de Wit-Kooiman penningmeester

Over God …
De meester beweerde dat hij een boek bezat waar alles in stond
wat men maar over God kon weten.
Niemand had dat boek ooit gezien, totdat er een geleerde op bezoek kwam, die niet ophield te smeken of hij het boek mocht inzien en de meester het hem gaf. Hij nam het mee naar huis, sloeg
het vol ongeduld open en stelde vast dat alle bladzijden leeg waren.
"Maar dat boek zegt toch helemaal niets," jammerde de geleerde.
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"Dat weet ik", zei de meester voldaan, "maar bedenk wel wat dat
wil zeggen!"
"Bestaat God?" vroeg de meester op een dag.
"Ja", zeiden de leerlingen in koor.
"Fout", zei de meester.
"Nee," zeiden de leerlingen.
"Weer fout", zei de meester.
"Wat is dan het antwoord?" vroegen de
leerlingen.
"Er is geen antwoord."
"Maar waarom niet?"
"Omdat er geen vraag
is", zei de meester.
Even later legde hij
uit: "Als men niets
over God kan zeggen,
over Hem die boven gedachten en woorden uitgaat, hoe kan men
dan iets vragen?"
Bron: Zinnige verhalen

Advent
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst,
er aan komen) en advenire (= naartoe komen).
Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:


Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte
van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000
jaar geleden.



Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in
allen zal zijn.
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Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve op 30 november 2014.
De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de
Advent.
Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus,
Emmanuel, God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag
worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons
hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De
liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.
In de kerk komt een adventskrans te hangen.
Daar staan vier kaarsen
op. Iedere zondag van de
Advent wordt er een
kaars ontstoken. We zien
uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen
van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen
hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is.
De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert.
De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is
de kleur van bezinning, boete en bekering.
In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Bethlehem bij de
geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de
Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer
als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met
de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.
SWdV
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Bij Advent
God, met ons moet u het doen.
Met niemand anders dan wij wilt u het doen,
Zo heeft u het afgesproken
en daar klonk ons amen op.
Vergeef ons, als we u niet herkennen,
u niet vinden passen in ons godsbeeld.
Vergeef de starre blik, de tunnelvisie, ons wazig kijken,
de dichtgeknepen ogen.
En breng ons bij uw uitgestoken hand.

'Dauwt, heemlen'
In de meeste Nederlandse Oud-Katholieke parochies is het geen
Advent als er niet op één - en in sommige parochies zelfs op iedere zondag - 'Dauwt, heemlen' wordt gezongen. Het lied is niet
alleen in onze kerk geliefd, ook in veel rooms-katholieke parochies wordt het in deze periode - zij het op de Latijnse tekst - gezongen.
Dat het bij ons zo geliefd is, zal behalve op een eeuwenoude traditie, ook wel eens gelegen kunnen zijn in het feit dat de uitvoeringspraktijk om een solist voor de verzen vraagt. Solostemmen
waren na de invoering van de Nederlandstalige liturgie rondom
1910 in Oud-Katholieke kerkdiensten zelden meer te horen. Het
koor diende vooral de gemeentezang te ondersteunen of anders
-8-

als 'vol' koor de koorgedeelten van de misgezangen of de vesperpsalmen te zingen. Dit gezang was één van de weinige gelegenheden, waarop een solo mocht. En uit eigen ervaring weet ik, dat
het als een eer beschouwd werd en wordt om die solostem te mogen zijn.

Een gebed naar Jesaja
De oorspronkelijke Latijnse tekst behelst een aantal plaatsen uit
het boek Jesaja volgens de Vulgaat (dat is de Latijnse vertaling
van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament). In de Romeinse liturgie was het een bekend procédé om diverse schriftteksten samen te voegen tot een geheel, een 'cento', als antwoorden na de lezingen in de getijden van de dag, het zogenaamde
responsorium. Zo wordt het in ons huidige gezangboek (gezang
472) dan ook genoemd.
Het lied is een gebed dat geïnspireerd is op met name Jesaja 64,
9-11 en 5-7. Het keervers Rorate caeli desuper et nubes pluant
iustum - 'Dauwt, heemlen, wolken, wijkt vaneen, daal, Heiland,
als een regen' is ontleend aan Jesaja 45,8, een passage die volgens de Vulgaat een Messiaanse draagwijdte heeft. In de Hebreeuwse tekst laat de HEER de hemel en de aarde zoals in de
eerste scheppingsdagen getuigen van Zijn gerechtigheid. In de
Latijnse tekst - en dus ook in onze vertaling - wordt de gerechtigheid tot een persoon die zal komen, de Messias, die heil en bevrijding zal brengen.

Verzuchten en uitzien
De onbekende schrijver was waarschijnlijk een lid van de Franse
priestercongregatie van de Oratorianen. Kardinaal Pierre de
Bérulle heeft in 1611 het Oratorium van Parijs gesticht met als
doel de vorming van een betere geestelijkheid.
De persoon van Christus stond in zijn spiritualiteit centraal en de
Advent als de tijd van verwachting en van uitzien naar verlossing was daarbij bijzonder belangrijk. In dit Parijse Oratorium is
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het Rorate waarschijnlijk ontstaan en het wordt zelfs door de traditie aan De Bérulle toegeschreven. Het Oratorium heeft grote
invloed gehad op de vroomheid in de Nederlandse katholieke
kerk. Veel priesters (waaronder de bisschoppen Van Neercassel
en Codde) waren lid van deze congregatie of hadden tenminste
een deel van hun opleiding bij een instituut van het Oratorium
genoten. De Nederlandse priester Andreas van der Schuur vertaalde het in zijn Christelijke rijmdigten en gezangen
(1688/1709). In het Katholiek Gezangboek (Groningen, 1862)
waren tekst en melodie ook al opgenomen. Daarna is het steeds zij het in diverse vertalingen en bewerkingen - opgenomen in de
vele volgende Oud-Katholieke gezangboeken.

Hoe vaak zingen?
Over de vraag hoe vaak het responsorium gezongen moet of kan
worden in de Advent, kan men naar hartenlust twisten. Omdat de
traditionele introïtus van de vierde adventszondag als antifoon
ook dezelfde - Messiaans geduide - woorden heeft als het refrein
van gezang 472 en het bovendien vlak voor de 'vervulling' van
het gebed in de kerstnacht ligt, is dit mijns inziens wel de aangewezen zondag. Maar omdat de hele Advent door deze verwachting wordt getekend, is er niets op tegen om dat ook op een andere zondag te doen. Vier zondagen achtereen lijkt mij gezien de
lengte niet zo'n goed idee. .Hetzelfde geldt voor het merkwaardige gebruik om er een stapellied van te maken. Het gezang telt
namelijk vier verzen. In sommige parochies bestond/bestaat de
gewoonte op de eerste Adventszondag vers één te zingen, op de
tweede vers twee er aan toe te voegen et cetera. Dit gebruik verstoort de eenheid van het gehele gezang en dat kan niet de bedoeling zijn. Maar laat er geen misverstand over bestaan, dat het
'Dauwt, heemlen' gezongen moet worden. Want naar de uiteindelijke vervulling van de Messiaanse belofte van verlossing en
redding ziet de wereld uit.
Wietse van der Velde
in De Oud-Katholiek van december 2009.
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Liturgie als heilig spel
Stelt u zich eens voor dat u vanavond gezellig naar de schouwburg gaat. U verwacht er veel van. Maar het schouwspel voldoet
niet aan uw verwachtingen: het decor is rommelig, de acteurs
zijn slecht geschminkt en slordig gekleed, ze kennen hun tekst
niet goed en zijn daardoor niet overtuigend. De verlichting laat
te wensen over en tot overmaat van ramp is de hoofdrolspeler
niet geconcentreerd ... Uiteraard voelt u zich na afloop zwaar bekocht. Zou u na zo'n afgang niet direct bij de kassa van het theater uw geld terug gaan vragen?
Nu is een voorganger geen topacteur, hij moet dat ook helemaal
niet zijn, en de kerk is geen theater. Toch zijn er parallellen te
trekken tussen het spel in een schouwburg en het heilige spel dat
liturgie wil zijn. Beide vallen of staan met een juiste voorbereiding vooraf en concentratie tijdens de uitvoering.
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Voorbereiding noodzakelijk voor concentratie
Vanuit mijn professionele muzikale ervaringen weet ik dat spelers - musici of acteurs - niet zomaar het theater binnen komen
hollen om er vijf minuten later hun concert of voorstelling te
gaan spelen. Liefst zijn ze ruim op tijd aanwezig om de sfeer van
de zaal te proeven, om er te acclimatiseren en zo één te worden
met de ruimte. Kortom, ze bereiden zich geestelijk én lichamelijk voor op de prestatie die ze moeten gaan leveren, samen met
de overige spelers. Tijdens zo'n serieuze voorbereiding laad je
jezelf namelijk zó op, dat de concentratie bij het spel wel verzekerd is. Alleen zo zul je het publiek mee kunnen nemen in het
verhaal dat je daar staat te spelen of te zingen. Het is een noodzakelijke voorwaarde.
Ook goede liturgie is afhankelijk van deze simpele wet van voorbereiding en concentratie. Het verhaal dat binnen de liturgie
wordt 'gespeeld' is dan wel van een andere orde dan we normaliter in het theater zien, maar de ambachtelijke techniek is hetzelfde: voorbereiding qua vorm en inhoud.
Pastores en leken voorgangers besteden meestal wel veel tijd en
aandacht aan de inhoud van een viering. Er wordt heel wat gepraat over en geschaafd aan overweging of homilie. Of er wordt
serieus gezocht naar bestaande teksten waar ze van harte mee
kunnen instemmen.
Het is jammer als de vormgeving erbij hangt, want vorm en inhoud hebben alles met elkaar te maken. Idealiter vallen ze met
elkaar samen.

Verzorgde details
De details in een viering kunnen het heilige spel maken als ze
goed verzorgd zijn, of juist breken als ze afwezig zijn of slecht
verzorgd: verse bloemen, een schoongewassen en gestreken
dwaal die recht over het altaar hangt, gepoetste schoenen en gekamde haren van voorganger, cantor, lector en acoliet/misdienaar, gebaren en loopjes die vooraf geoefend en gekend zijn,
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goed gekozen muziek, en behoorlijk uitgevoerd. Dit is maar een
kleine greep uit de dingen die bewuste aandacht verdienen. Gelukkig zijn er veel kerken waar een attente koster veel van deze
zaken keurig verzorgt. Maar hoe jammer is het dan wanneer de
professionele voorganger op het nippertje de sacristie binnenkomt, alsof hij nog maar net tijd kan vrijmaken voor de liturgie.
Gehaast vraagt hij aan de lector of die eigenlijk wel een voorbede geformuleerd heeft en of hij dat straks zelf moet doen,
welke intenties er zijn en waar hij ze kan vinden, of er al een tafelgebed gekozen is enzovoort ... Weg concentratie, weg voorbereiding, weg sfeer om de liturgie binnen te gaan. Zo maakt een
viering weinig kans van slagen, wordt de kerkganger niet echt
geraakt, zijn wij niet in staat zijn om God waarlijk present te
stellen als teken van belofte en perspectief, zal deze viering niet
een verandering in ons teweegbrengen.

Een overvol hoofd
Ik maakte eens mee dat een voorganger de sacristie binnenkwam
na een razend drukke dag. Hij had bovendien lichamelijke klachten en hij verzuchtte: ik kan zo toch eigenlijk geen liturgie gaan
vieren…. We hebben toen gewoon even de tijd genomen voor
een simpele ontspanningsoefening, zodat hij zich iets kon herstellen. Ik vroeg me later af: hoe kan het toch dat doorgewinterde
voorgangers zich zó slecht voorbereiden dat ze niet werkelijk
voorganger kunnen zijn?
Ik besefte toen dat een goed gekozen openingslied niet alleen
voor de kerkganger noodzakelijk is om de overgang te maken
van buiten naar binnen, maar ook voor degene die voorgaat. Als
je als voorganger niet in je rust kunt komen, als je niet zelf de
heilige ruimte in je binnenste weet te openen, hoe kun je dan
deze beweging bij de kerkgangers in gang zetten of begeleiden?
Is het juist niet die heilige binnenruimte die gevoed wil worden
in de liturgie, die ruimte waar we weet hebben van de genade
waarin we staan, waar de eredienst als heilig spel ontspringt en
waar ze haar doel kan bereiken bij wie erbij aanwezig zijn?
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Iedere muzikant weet dat je in het laatste half uur voor een optreden stilte moet opzoeken, dat je je alleen zó kunt concentreren,
dat je alleen op die manier werkelijk gericht kunt zijn op wat je
straks gaat doen. Het is de enige manier waarop tijdens het spel en ook tijdens het heilige spel - de Geest over je vaardig kan
worden. Zo heb je de meeste kans dat je de aanwezigen echt
overtuigend bereikt.

Opening naar het heilige
Regelmatig bezoeken mijn man en ik de abdij van St. Maurice.
Dit Benedictijner klooster ligt bovenop de heuvel in het lieflijke
plaatsje Clervaux in Luxemburg. We komen er graag voor het
Gregoriaans, voor de stilte, voor de gewijde sfeer. We laven er
ons aan een vorm van liturgie die ons sticht en schoonspoelt
door de eerbied die er in het heilige spel gelegd wordt. Juist die
eerbied raakt ons emotioneel en spiritueel. Omdat de voertaal
van de liturgie Frans is, verstaan we alles wat daar gezegd wordt
misschien niet even goed. Juist daarom zijn we extra gevoelig
voor alle andere elementen binnen de liturgie: dat wat zichtbaar
is, dat wat we horen, ruiken en voelen.
Ooit maakte ik daar een viering mee die ik beschouw als voorbeeld hoe doeltreffend en heilig liturgie werkelijk zijn kan: tijdens een zondagsviering gaat de abt van het klooster voor, een
van de jongere paters is medecelebrant. Op een gegeven moment
gaat de abt met de brandende wierook rondom de altaartafel, de
medecelebrant begeleidt hem daarbij. Als het altaar en het perikopenboek zijn bewierookt, neemt de jongere pater het wierookvat van de abt over. Dan gaat hij over tot het bewieroken van de
abt, van zijn medebroeders en van ons - het volk in de kerk. Hij
doet dit met zoveel devotie en volmaaktheid in zijn bewegingen,
dat ik plotseling tot tranen toe geroerd ben. Dit heilige spel roept
een ruimte in mij op en ik besef ineens, meer dan woorden dat
ooit konden oproepen, dat wij allen deel uitmaken van het Lichaam van Christus. Ik ondervond het hier aan den lijve. Hier
gebeurde iets heiligs dat perfect was in zijn uiterlijke vorm. Juist
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omdat het zo mooi was en met zoveel overtuiging werd gedaan,
werkte het als opening naar het heilige in mijn binnenste.
Hoe mooi zou het zijn als iedere viering ons zo zou kunnen vervoeren, als iedere liturgie perfect zou zijn, als de eredienst iedere
keer opnieuw een feest zou zijn waar we reikhalzend naar zouden uitkijken omdat we zouden weten dat er wat te halen was en
dat we er anders vandaan zouden gaan dan we erheen gingen, als
de woorden die er werden uitgesproken werkelijk uit het hart
zouden komen, als zelfs de oude en bekende teksten zouden
klinken alsof ze nieuw waren ... Een klein beetje aandacht in
voorbereiding en uitvoering zou al zoveel kunnen bereiken.
Waar die zorgvuldigheid en aandacht ontbreken, gaan kerkgangers niet hun geld terug vragen bij de kassa. Nee, ze blijven gewoon weg ...
Annemiek Vogels (met dank aan Greet)

Over liturgie gesproken
Het zoeken en ervaren van God is een essentieel kenmerk van
het christelijke geloof. Zonder problemen is dit echter niet omdat
Gods aanwezigheid ook altijd een aanwezigheid in afwezigheid
is. Gods aanwezigheid heeft immers iets principieel ongrijpbaars. Toch willen mensen met de onzichtbare God een levende
relatie onderhouden.
Op allerlei manieren hebben ze dit geprobeerd. Onder andere
door en in kerkdiensten. In de liturgie. Liturgie als oefening om
samen iets te ervaren van God of het goddelijke. Vandaar die
wat ouderwets aandoende naam voor een kerkdienst: godsdienstoefening.
Om deze ervaring mogelijk te maken hebben we de liturgie gelukkig niet zelf hoeven uit te vinden. Die was er al toen we geboren werden. In de protestantse liturgie overheerst de opvatting
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dat in het woord van God, zoals dat in liederen, gebeden, lezingen en preek kan oplichten, ook de ervaring van God plaatsvindt.
Bij vrijzinnigen vaak uitmondend in de stilte voor de voorbeden
als het - mystieke - moment, waar we hopen iets van de ademloze stilte (I Koningen 19:12), waarin God aanwezig is, te mogen ervaren. In de katholieke liturgie ligt dit moment bij de eucharistie, de uitdeling van brood en wijn.
Protestanten noemen behalve de doop ook het avondmaal een sacrament. De katholieken kennen er zeven, de protestanten twee.
Deze sacramenten zijn nogal problematisch geworden omdat
veel mensen de zin ervan ontgaan is. Niet nodig, dunkt me, omdat de eigenlijke zin ervan helemaal niet zo ingewikkeld is. Om
me tot de protestantse twee van doop en avondmaal te beperken:
het zijn pogingen om geboorte en eten een godsdienstige of gelovige betekenis te geven. Zo natuurlijke zaken als de komst van
een nieuw mens of eten, waarzonder we niet kunnen leven en er
geen toekomst is, werd in een breder perspectief geplaatst. Er
werd als het ware een dimensie aan toegevoegd die oriëntering
gaf. Oriëntering op God. Een poging om God niet iets abstracts,
iets verwegs en iets alleen maar ongrijpbaars te laten zijn, maar
om juist met deze onzichtbare God een levende relatie te onderhouden.
Wat het delen van brood en wijn betreft: ook een poging om gemeenschap te stichten tussen mensen. Samen eten is ook een gemeenschappelijk gebeuren, waarbij je meer met elkaar deelt dan
alleen het eten en de drank die je nuttigt. Een maaltijd heeft ook
een geestelijk aspect. Hij is ook een ontmoetingsgebeuren.
Deze aspecten (en uiteraard nog veel meer) spelen mee wanneer
mensen liturgie 'vieren'. Liturgie als poging, als spel, als heilig
spel, om met de onzichtbare God een levende relatie te onderhouden of weer te herstellen.
Bron: Internet - SWdV

- 16 -

Zaterdag 20 december staat het centrum van Enkhuizen vanaf
16.00 uur in het teken van de Kersttheatertour! Maak een wandeling door de oude binnenstad en beleef het kerstverhaal op verrassende wijze. Jozef en Maria, de os en de ezel en natuurlijk het
kindje Jezus in de kribbe – ze zijn er allemaal!
De tocht wordt gemaakt in groepjes van maximaal dertig deelnemers, onder leiding van een gids. Vanaf 16.00 vertrekt er elke
acht minuten een groep vanaf het 'Wapen van Enkhuizen' aan de
Breedstraat. Eindpunt is het Zuiderkerkplein. De Kersttheatertour duurt plm. anderhalf uur. Na afloop begint om 19.00 uur de
traditionele lichtjesavond van Enkhuizen.
Iedereen die zich heeft aangemeld kan meedoen aan de Kersttheatertour!
Meer informatie en aanmelden: www.kersttheatertour.nl
Bijdrage per persoon € 5,-, kinderen tot 12 jaar gratis.
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Kerstmis: alles andersom
In Lucas 2 vinden we het zogenaamde kerstevangelie. Het
geboorteverhaal van Jezus. Je zou er als titel boven kunnen
zetten Alles andersom.
De geschiedenis wordt er niet verteld vanuit het gezichtspunt
van de machthebbers, maar vanuit dat van gewone mensen. Maria en Jozef. Onderweg. Net als wij. Op zoek naar een verblijfplaats. Naar een plek voor henzelf. Maar er blijkt voor hen geen
plaats in de herberg.
Herkenbaar? We hoeven daarbij niet alleen te denken aan vluchtelingen en asielzoekers. We kunnen ook naar onszelf kijken.
Naar onze eigen zoektocht naar houvast en oriëntatie, waarbij we
ook vaak de ervaring opdoen dat er geen plaats is. Geen plaats
waar we met ons verdriet en onze boosheid terecht kunnen.

Er is plaats
Zo kan het beeld van de herberg waar geen plaats is een beeld
van onszelf zijn. Van hoe we ons kunnen voelen. Zo opgevat is
het een beeld van onze vervreemding, niet van onze redding.
Van ons geestelijk dakloos zijn, niet van onze bevrijding. Meer
een spiegel waarin we onszelf herkennen dan een telescoop
waardoor we een onbekende ster, een nieuw licht in ons leven
ontdekken.
Is die herberg waar geen plaats is het beeld waar het geboorteverhaal van Jezus om draait? Of is dat het beeld van de kribbe
(voederbak) waar wél plaats is?
Als we het beeld van de herberg waar geen plaats is laten omslaan in dat van de kribbe of de stal waar wél plaats is dan wordt
het beeld anders: er is plaats. Het kan. Het is mogelijk. Misschien wel niet waar we het hadden verwacht of gehoopt. Maar
toch. Ook het perspectief verandert dan. Wat in het groot klein
leek, blijkt in het klein helemaal niet klein, maar groter dan we
aanvankelijk dachten. Ook hier is het: Alles andersom.
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Twee manieren
Zo kunnen we op twee manieren naar die kribbe of voederbak
kijken. We kunnen hem zien als teken van ongastvrijheid. We
kunnen hem ook zien als teken dat er wel plaats is.
Of je nu op de ene of de andere manier kijkt maakt een wereld
van verschil uit. Bij de ene manier van kijken is de kribbe een teken van vervreemding. Bij de andere manier een teken van hoop.
Hoop dat wat kwetsbaar is en machteloos ook groeikansen heeft
en wel degelijk van belang is. Hoop dat er toekomst is. Dat alle
begin, hoe klein ook, telt.
Misschien mogen we wel zeggen dat we de mensen worden die
we zijn door de manier waarop we gebeurtenissen zien. Of door
de manier waarop we omgaan met de ervaringen die we opdoen
in ons leven. Pijnlijke ontmoetingen met de hardheid van het leven kunnen algauw leiden tot emoties waarin we blijven steken.
Of lukt het ons, met vallen en opstaan, in geduld en vertrouwen,
ze om te smeden tot ervaringen waaruit we kunnen leven? Met
een nieuw perspectief? Niet zonder hoop?
Kerstmis is zo'n poging.
Bron: Internet - SWdV

Opgave voorbeden
Zoals bekend spreekt Greet Floris tijdens de Eucharistieviering
meestal de voorbeden uit.
Pastoor en Greet verzoeken u om bijzondere voorbeden vooraf
aan te geven c.q. in te leveren (wanneer dat mogelijk is).
Op deze wijze kunnen ze met zorg worden geïntegreerd in het
geheel van de voorbeden.
Email greetfloris@quicknet.nl of telefonisch 0228 331 42 73.
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Column van Greet
Even was ik de
wanhoop nabij:
er werd op een
column van mij
gewacht maar wat moest ik
schrijven? Er gebeurden voornamelijk dingen in mijn leven die
diep-triest zijn en daar wil ik jullie
toch niet mee lastigvallen. En dan
gebeurt het.
Ik werd 's morgens opgebeld door
mijn vroegere directeur Ineke die
nu op een andere school werkt.
Ze vroeg of ze haar broodje
's avonds bij mij mocht opeten
want er was nog laat een vergadering waar ze heen moest en anders zou ze drie uur in een stille
school moeten doorbrengen om
de tijd te overbruggen.
Niks d'r van!, zei ik. Je komt gewoon lekker bij ons warmeten,
kunnen we meteen wat bijpraten.
Een paar uur later een sms'je van
zoon Jan: Kan Noa blijven eten
vanavond? Tuurlijk, sms ik terug.
Aan het begin van de middag duik
ik de keuken in om een en ander
voor te bereiden en bedenk dat ik
net zo goed wat meer kan maken,
heb ik wat in de vriezer voor
drukke dagen.
Als Ineke om 17.00 uur de voordeur binnenkomt stapt Jan de
achterdeur binnen en ik zie hoe
Jan haar hartelijk omhelst, 1.94 m

ontmoet 1.64 m. Noa is inmiddels
ook gearriveerd en terwijl ze haar
jas uittrekt hoor ik de klopper.
Koen ziet er moe en treurig uit
maar vraagt of hij mee kan eten
en hij heeft Wytze meegebracht.
Ik krijg echt geen nee over m'n
lippen maar vrees dat ik te weinig
eten heb.
Alle stoelen zijn nu bezet en ik
vraag wat iedereen wil drinken.
Gelukkig hebben Koen en Wytze
zelf bier meegenomen en vol
goede moed ga ik terug naar mijn
pannen en potten.
Weer gaat de deur open, de keukendeur dit keer en daar staat
een goede vriendin die kort geleden haar man heeft verloren.
Kom d'r in, zeg ik als ze mompelt
dat ze alleen maar even een pan
komt terugbrengen.
Jan haalt een stoel van boven en
ook Josje kan zitten, bleek maar
met een aarzelende glimlach.
Tot mijn grote schik hoor ik Jan
de een aan de ander voorstellen
en geniet van zijn rol als gastheer
die hij moeiteloos op zich heeft
genomen.
Als het eten klaar is zijn de gesprekken in volle gang en zie ik
hoe het gezelschap zich, net als
mijn eten, gemengd heeft. Hete
peper naast zachte pompoen,
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verse mint naast geroosterde paprika en kikkererwt en saffraan in
volkomen harmonie. Als we allemaal wat inschikken kan ook ik
zitten en na het opscheppen
wordt de stilte slechts verbroken
door een hartelijk compliment
over mijn kookkunst of een 'mag
ik nog een beetje..'
Bordjes leeg, tot mijn verbazing
nog steeds eten in de pan en daar
gaan de monden alweer.

Ineke neemt afscheid met: wat
een bijzondere avond en Josje
barst in tranen uit omdat ze zich
heel even de oude Josje voelde.
Ik snotter vrolijk met haar mee en
Jan klopt ons wat ontredderd op
de ruggen en geeft de wijn de
schuld.
Fluitend doe ik de afwas, Jan en
Noa zijn 'm natuurlijk gesmeerd
maar mijn avond kan niet meer
stuk!

Ik kijk naar Ineke die geanimeerd
met Noa in gesprek is en Josje
heeft blosjes op haar wangen en
knikt instemmend naar Wytze,
geen idee waar ze het over hebben.
De koffie is klaar en terwijl ik inschenk vraagt Koen of hij even
iets mag zeggen. Er is iets dat
hem behoorlijk dwarszit en wil
weten hoe wij daar mee om zouden gaan. We zijn er allemaal
even stil van.
Een uur later zit Koen er heel anders bij dan bij binnenkomst, hij
lacht en heeft met Wytze afgesproken dat ze nog die avond
gaan praten met de persoon waar
Koen zo mee in z'n maag zat en
bij het weggaan hoor ik Wytze
nog zeggen: …en je hoeft hem
niet te beschuldigen, begin maar
met: ik mag je graag maar…. Wat
een wijze vent en wat een vriend.
Koen kijkt om, groet ons en zegt:
Bedankt allemaal.
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Greet

Kopij volgende Nieuwsbrief
Inleveren uiterlijk 1 februari 2015 aan S.W. de Vries
(sw.devries@quicknet.nl).
Deze verschijnt omstreeks 15 februari 2015).
Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een
periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….
Mogen de lezers van dit parochieblad daar dan kennis van
nemen?
In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen
graag in dit blad.

Onze jarigen
7 dec
14 jan
6 feb
6 feb
8 feb
12 feb

Afz.: Oud-Katholieke
parochie
Enkhuizen
p/a Dorpsweg 134,
1697 KH Schellinkhout

Aan:

