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PROLOOG

De verwachting van de Advent bereikt haar hoogtepunt in het Hoogfeest van
de Geboorte van de Heer.
Dit jaar zullen we zeker nog
met extra spanning uitzien
naar het kerstfeest, want
de huidige coronamaatregels laten ons niet toe al
iets te plannen. Hoe we dit
jaar kerstfeest gaan vieren
weet niemand. Eén ding is
zeker: de kracht die we
ontvangen uit het mysterie
van de Geboorte van Christus is sterker dan angst,
pandemie of economische
crisis. Hierin verschijnt de
echte ‘’kerstervaring’ die
ons tot een diep besef
moge brengen, dat we alles

aan kunnen ’in Hem die ons
sterkt’. In veel landen met
een katholieke traditie is de
kerstavond een gezinsgebeuren. Mensen maken fijne, heerlijke en feestelijke
gerechten
klaar,
geven
elkaar cadeaus en velen
gaan traditiegetrouw naar
de ‘Nachtmis’ om 24.00
uur. Ook pastores nemen
daar voor de tijd om met
collega’s van het pastorale
team even samen aan tafel
te gaan zitten en van die
vredevolle sfeer te genieten. In Nederland hebben
we een andere traditie, met
kerstspellen voor gezinnen
met kinderen. In enkele
kerken bestaat nog de gewoonte om drie missen op
Kerstavond te vieren. Iedere traditie heeft haar eigen
waarde en dat moeten we
aanvaarden zoals het is. Dit
jaar zal het ons waarschijnlijk niet gegeven worden
om de komende kerstdagen
te vieren zoals we gewend
waren. Als pastorale team
moesten wij dit jaar moeilijke keuzes maken met
betrekking tot de wijze van
het kerstvieren. Voor onze
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Schermerhornse geloofsgemeenschap betekent dit,
dat er dit jaar helaas geen
kerstspel zal zijn. De vieringen op kerstavond en morgen gaan wel door,
hoewel we natuurlijk slechts
30 personen buiten de vaste medewerkers in de kerk
mogen hebben. Ik begrijp
dat het u zeer tegen de
borst kan stuiten, maar het
kan niet anders. In de komende vieringen en in dit
nummer van ons parochieblad vindt u nog meer informaties over de wijze waarop u zich voor die viering
kunt opgeven. In deze tijd
komt nog meer dan ooit
boven water het gezinskarakter van ons geloof. Onze
traditie kan en moet ook
nieuwe vormen aannemen
anders dreigt het vroeg of
laat te verdwijnen. Wij
hoeven niet naar de kerk te
gaan om bijvoorbeeld een
kleine huisviering te houden. Wij kunnen op de
kerstavond onze Bijbel pakken en het stukje over de
geboorte van Jezus volgens
Lucas 2,1-19 lezen of voorlezen. Wij kunnen (wat in
de kerk niet toegestaan is)
met de familieleden de
kerstliederen zingen. Wij
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kunnen ook een kleiner of
groter kerststalletje maken
en hierbij even bidden. Er
zijn vele mogelijkheden Wij
moeten creatief zijn om ook
in deze ongewone omstandigheden kerst te gaan vieren. Wat wel belangrijk is:
Het gezin moet eensgezind
zijn, in vrede met elkaar
zijn, dan kunnen we met
een goede geest elkaar en
God tegemoet gaan.
Op 1 januari 2021 vieren
we het patroonsfeest van
onze hele regio-parochie,
het Hoogfeest van Heilige
Maria Moeder van God. Het
zou een gelegenheid kunnen zijn om met mensen
van alle geloofsgemeenschappen van de parochie
samen dit feest te gaan vieren maar dit zal ons waarschijnlijk vanwege de verscherpte coronamaatregels
niet lukken.
Op zondag 3 januari, op het
hoogfeest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen) staat er een regioviering gepland waarbij de
vertegenwoordigers van alle
geloofsgemeenschappen elkaar de hoopvolle nieuwjaarswensen zouden kunnen toewensen. Of dat ons
lukt is natuurlijk ook nog

een groot vraagteken maar
laten we in elk geval niet
toe dat de onzekerheid van
deze tijd, de zekerheid van
Gods liefde en trouw voor
de mens overtreft.

Ik wens u het allerbeste,
Zalig Kerstfeest en Gelukkig
en Voorspoedig Nieuw Jaar!
Kapelaan Mariusz

Jouw ster
Een ster in de nacht
een ster aan het heelal
hij wijst jou de weg
weet, dat deze ster je brengen
zal.

VANUIT HET PAROCHIETEAM
In het vorige nummer van ons parochieblad zijn we uitgebreid ingegaan op ‘De kerk in Coronatijd’. Op
het moment van schrijven zijn we
eigenlijk nog niet veel verder en
wachten we nog even de berichtgeving af, die ons wat wijzer
zal maken wat de mogelijkheden zijn met de komende kerstvieringen.

Hoe is het tot nog toe gegaan?
Terugkijkend mogen we zeggen, dat het aantal bezoekers bij
de zondagsvieringen altijd zo rond de dertig heeft gelegen en
hebben we ons keurig aan de ‘Coronavoorschriften’ kunnen
houden. Jammer dat het koffie drinken na de vieringen nog
niet in ere hersteld is, want we vinden het nog steeds een wezenlijk onderdeel van ons bijeen zijn rond brood en wijn als
geloofsgemeenschap, zoals die man uit Nazareth ons is voorgegaan en gezegd: ‘Doe dit nu ter nagedachtenis aan mij!’.
Hopelijk kunnen we daar binnenkort weer mee beginnen.
De Kerstvieringen
Het parochiebestuur heeft besloten het kerstspel voor de
kinderen NIET door te laten gaan. De viering om 22.00 uur op
kerstavond, 24 december wel en ook de viering op Eerste
Kerstdag om 10.00 uur! Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat
we in beide vieringen de ‘coronamaatregelen’ van anderhalve
meter handhaven. Mensen uit één gezin kunnen natuurlijk wel
bij elkaar gaan zitten. Er zullen mensen aanwezig zijn om u
een plaats aan te wijzen. Overigens zijn er maar dertig mensen toegestaan in de kerk buiten degenen die dienst hebben.
Uiteraard kunt u de kerstvieringen volgen via de T.V. en blijft
het ook mogelijk via lifestream de vieringen vanuit Purmerend
te volgen. Zie daarvoor de vermeldingen verderop vanuit het
Parochiebestuur! Het is jammer dat het zo moet gaan, maar
het is niet anders. Met Pasen hadden we helemaal geen
vieringen, dus we hebben weer een klein stapje gezet, ook al
is dat nog niet voor iedereen mogelijk! Aanmelding gesloten!

In de duisternis gekomen
met de morgenstond gegaan
maar wees niet bezorgd
weet, dat deze ster er vanavond
weer zal staan.
Zo mooi als hij blinkt
Zoveel licht als hij uitstraalt
in het donker van de nacht
weet, dat deze ster dat licht vertaalt.
Want dat licht wordt vertrouwen
geeft warmte na de kou
hij verdrijft het donker in je levenm
weet, deze ster is er juist voor jou.
Zie hem vanavond eer schijnen
hij wijst je de weg nog een keer
laat hem toch met je meegaan, want . . .
deze ster stralt voor jou, iedere keer weer.
Ruud Bennis
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2021

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”.
“Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”.
“Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”.
Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent
de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen
niet veel anders zullen zijn.
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen
weer 2000 kerken mee aan Actie Kerkbalans.

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke
kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van
waarde. Parochies en kerkgemeenschappen krijgen geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, het personeel, missionaire
en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de
Actie Kerkbalans. Om te kunnen bestaan hebben kerken een
financiële bijdrage nodig. Zo blijven ze van waarde voor hun
leden en de samenleving. U bent betrokken bij de kerk en
steunt haar financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want
dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen. Met uw gift
en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen
doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor
iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.
Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen. Geef
vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij
en zorgzaam voor elkaar zijn. Helpt u mee?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van
Nederland, en sinds 2018 de Evangelische Broedergemeente.
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Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen
zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële
bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Vul het toezeggingsformulier dat u ontvangt in. Wilt u liever
digitaal doneren? Dat kan natuurlijk ook. Maak een bedrag
over op NL43RABO 0149806760 t.n.v. O.L.Vrouw Geboorteparochie Schermerhorn met de vermelding kerkbijdrage 2021!
Dankzij uw gift vandaag blijft onze kerk ook morgen een plek
van betekenis.
Actie kerkbalans 2020
We kijken nog even terug op de actie kerkbalans van het
afgelopen jaar. U zult begrijpen dat we daar wel nieuwsgierig
naar waren, want we hebben natuurlijk zo’n drie á vier maanden geen vieringen gehad en dus ook geen collectes. Ook
missen we natuurlijk ook nog steeds de opbrengst van de
jaarlijkse kerkeveiling, waar eigenlijk nog niets voor in de
plaats is gekomen. Tot op heden hebben we bijna €13.000
ontvangen. Er zijn nog een paar ‘herinneringen’ de deur uit
gegaan, dus wellicht halen we dit mooie bedrag, dat ook méér
is dan vorig jaar. Daarvoor uiteraard onze hartelijke dank,
maar eigenlijk moeten we allen dankbaar zijn, dat we onze
parochie ook financieel ondersteunen om onze activiteiten te
kunnen en te mogen voortzetten. Een goede stimulans om ook
het komend jaar de schouders er weer onder te zetten en de
komende actie Kerkbalans wederom van harte te ondersteunen met onze bijdragen! Er zal weer een parochiaan bij u
langs komen in de maand januari om de daad bij het woord te
voegen en u de nodige ‘bescheiden’ bezorgen, die u weer in de
gelegenheid stelt uw bijdrage voor uw parochie kenbaar te
maken of tegelijk over te maken.
Het Parochieteam
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VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR
De winter komt er aan. Het is niet voor niks dat
we de geboorte van Jezus vieren op de
donkerste dagen van het jaar. Want dan hebben
we licht nodig. Hét licht!

De Kerstvieringen
En juist in deze barre tijden hebben we extra
licht nodig. Licht in een moeilijke tijd. Want wat
gaat Kerstmis voor ons betekenen dit jaar? Niets
is zeker. Kunnen we onze kerken openen voor alle gelovigen
die deze bijzondere dag en nacht samen willen vieren?
Zoals het er nu (eind november) naar uitziet gaat dat niet gebeuren. Op dit moment is de norm 30 personen per viering
met in achtneming van de anderhalve-meter-afstand-regel.
Tussen de vieringen dienen enkele uren te zitten om elkaar
letterlijk niet tegen het lijf te lopen. En áls we dan al samen
zijn met die kleine groep, dan mogen we elkaar een zalig
kerstfeest toeknikken. Vooral geen handen schudden, vooral
niemand omhelzen. De enige zekerheid die we u kunnen geven wat de Kerstvieringen betreft is dat de vieringen van de
geloofsgemeenschap in Purmerend gestreamd zullen worden,
zoals dat de laatste tijd steeds op zondag is gebeurd. Mocht er
geen viering plaatsvinden in uw geloofsgemeenschap of kunt u
daar niet bij aanwezig zijn dan kunt u altijd de viering volgen
op YouTube. Ook worden deze vieringen via RTV Purmerend
uitgezonden: https://stream.rtvpurmerend.nl/html5/stream.html
of zoek op RTVPurmerend. We willen u met klem vragen de
website van onze parochie en de geloofsgemeenschappen in
de gaten te houden. Alleen daar en in de zondagvieringen
kunnen we actuele informatie geven over Kerst en de Jaarwisseling..
Gebouwen van onze parochie
In het afgelopen jaar zijn er uit elke geloofsgemeenschap een
of meerdere bestuursleden aanwezig geweest om met de
gelovigen de toekomstvisie van onze kerk en onze kerkgebouwen te bespreken. Dit naar aanleiding van een gespreks-9-

notitie van het Bisdom met de naam: “Kerk in een verander(en)de samenleving”.
Ons werd vanuit het Bisdom gevraagd naar het parochieverband te kijken. Hoe zien onze geloofsgemeenschappen eruit?
Hoeveel kerkgangers zijn er in de weekenden? Hoe missionair
zijn wij? Waarbij het belangrijk is dat een geloofsgemeenschap
niet te snel geïdentificeerd dient te worden met een kerkgebouw of het geografische gebied. Een geloofsgemeenschap
heeft een gebouw nodig, maar ìs geen gebouw.
De eerste vraag was: hoe kunnen we zoveel mogelijk van
onze bestaande voorzieningen behouden, maar wat heeft onze
gemeenschap nodig aan ruimtes en mogelijkheden? Ruimtes
voor kleine groepen om samen te komen voor schriftlezing en
gebed, voor catechese, caritas, jongerenwerk, ouderenzorg
etc. En natuurlijk vooral een kerkruimte om te vieren. In uw
parochie bent u daar reeds eerder uitgebreid over geïnformeerd in het oktober/novembernummer van uw parochieblad
’t TUSSENDOORTJE. Omdat er vanwege de coronapandemi
weinig of niet vergaderd kan worden, zijn we uiteraard hier
niet veel verder mee gekomen. Zo snel als kan zal de draad
weer opgepakt worden om u op de hoogte te stellen van het
het verdere verloop!
De sacramenten van de Eerste Communie en Vormsel
2021
Begin januari 2021 gaan we de voorbereidingen voor de
Eerste Heilige Communie en het Vormsel starten. Wanneer
precies weten wij nog niet; alles is afhankelijk van de situatie
rondom het corona virus aan het begin van 2021. Als u uw
kind wilt opgeven kunt u een mail sturen naar het
secretariaat: parochiemariamoedervangod@outlook.com

Geloofsapp
Er is een groepsapp aangemaakt waar regelmatig een
boodschap op verschijnt. Dit kan een mooi gedicht zijn, een
kleine ‘overdenking’, zelfs een link naar een Youtupe filmpje.
Laat u verrassen! Wie aan deze app
toegevoegd wil worden kan zich aanmelden
via mmgmobiel.nl
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DIENEN
In ons vorige nummer
hadden we u reeds geïnformeerd over de adventsactie, die ieder jaar
in de voorbereiding op het Kerstfeest wordt gehouden. Op de
derde zondag van de advent heeft de liturgie in het teken
gestaan van deze Adventsactie. Dat was in de viering van
zondag, 13 december j.l. Toen was ook bekend waar dit jaar
de aandacht op gericht was en dat was Nicaraqua. Wij willen
u daar alsnog over informeren.

Wat is er in Nicaraqua aan de hand?
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog
arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en
ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kind sterfte
tot de hoogste van Centraal-Amerika.
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van
de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met
een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op
om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen
ruim vijfentwintig procent van de kinderen ondervoed en heeft
een groei- en ontwikkelingsachterstand. Watergebrek zorgt er
ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden.
Het gevolg is dat het vee wordt verkocht en akkers worden
verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.
Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te
leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken.
Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor
mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze
hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar houden.
Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken. De lokale non-profit organisatie
Octupan voert dit project uit met ondersteuning van Adventsactie.
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Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit
144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed.
Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf
en hun kinderen kunnen zorgen.
Hoe doen we dat?
De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren
en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen.
Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van
groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam
voedsel te verbouwen. Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten
en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een
schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere
tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen
groenten te kunnen kweken.

Jong geleerd is oud gedaan!

Help
Adventsactie
de
projecten
te
ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag
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Vrijdag, 25 December, KERSTMORGEN

ROOSTER

Weekend, 19/20 December,
vierde weekend van de Advent
De Rijp

za.

19 dec. 19.00 uur

Oosthuizen

zo

20 dec. 10.00 uur

Westbeemster

zo

20 dec. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

20 dec. 10.00 uur

Eucharistieviering
L. Weel
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
M. Rocha
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd KleinKoor’

KERSTMIS 2020
Donderdag, 24 December,

De Rijp

vr.

25 dec. 10.00 uur

Oosthuizen

vr.

25 dec. 10.00 uur

Westbeemster

vr..

25 dec. 10.00 uur

Schermerhorn

vr.

25 dec. 10.00 uur

Weekend, 26/27 December

Eucharistieviering
L. Weel
Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
J. Duin
Eucharistievierig
M. Momot
‘Gemengd kleinKoor’

H. FAMILIE

De Rijp

zo.

27 dec.

10.00 uur

Oosthuizen

zo.

27 dec.

10.00 uur

Westbeemster

zo.

27 dec.

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

27 dec.

10.00 uur

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Woord-Comm.-viering
J. Noë
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
GEEN VIERING !

VOORAVOND van KERSTMIS
De Rijp

do.

24 dec. 22.30 uur

Oosthuizen

do.

24 dec. 22.00 uur

Westbeemster

do.

24 dec. 22.00 uur

Schermerhorn

do.

24 dec. 22.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
M. Momot
Eucharistieviering
L. Weel
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
‘Gemengd KleinKoor’
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Donderdag, 31 December OUDJAAR
Schermerhorn
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di. 31 dec.

19.00 uur

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd KleinKoor’

Weekend, 16/17 Januari, tweede weekend door het jaar

Vrijdag, 1 Januari NIEUWJAARSDAG 2021
Purmerend
vr.
1 jan.
Nicolaaskerk Kaasmarkt

11.00 uur

Eucharistieviering
L. Weel

De Rijp

za.

16 jan.

19.00 uur

Oosthuizen

zo.

17 jan.

10.00 uur

Westbeemster

zo.

17 jan..

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

17 jan.

10.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Woord-Comm.-viering
M. Kaaijk
Woord-Comm.-viering
J. Noë
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd KleinKoor’

Weekend, 2/3 Januari, DRIEKONINGEN
De Rijp

za.

2 jan.

19.00 uur

Oosthuizen

zo.

3 jan.

10.00 uur

Westbeemster

zo.

3 jan..

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

3 jan.

10.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
L. Weel
Eucharistieviering
M. Momot
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
‘Gemengd Koor’

Weekend, 23/24 Januari, derde weekend door het jaar
De Rijp

zo.

24 jan.

10.00 uur

Grote Kerk ?
L. Weel

Oosthuizen

zo.

24 jan.

10.00 uur

Westbeemster

zo.

24 jan..

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

24 jan.

10.00 uur

Weekend, 9/10 Januari, DOOP VAN JEZUS IN DE JORDAAN
De Rijp

zo.

10 jan.

10.00 uur

Oosthuizen

za.

9 jan.

19.00 uur

Westbeemster

zo.

10 jan..

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

10 jan.

10.00 uur

Dinsdag, 12 Januari,
Schermerhorn

di.

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
‘Gemengd KleinKoor’

9.45 uur

De Rijp

za.

30 jan.

19.00 uur

Oosthuizen

zo.

31 jan.

10.00 uur

Westbeemster

zo.

31 jan..

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

31 jan.

10.00 uur

Eucharistieviering
M. Momot
‘Samenzang’
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Eucharistieviering
M. Rocha
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
H. Momot
‘Gemengd KleinKoor’

Weekend, 30/31 Januari, vierde weekend door het jaar

DOORDEWEEKSE VIERING

12 jan.

Oecumenische viering?
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Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
Eucharistieviering
J. Duin
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd KleinKoor’

Weekend, 6/7 Februari, vierde weekend door het jaar
De Rijp

za.

6 febr.. 19.00 uur

Oosthuizen

zo.

7 febr. 10.00 uur

Westbeemster

zo.

7 febr.. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

7 febr. 10.00 uur

Woord-Comm.-viering
M. Kaaijk
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
J. Duin
Woord-Comm.-viering
J. Noë
‘Gemengd KleinKoor’

Voor de vieringen in de twee andere
parochies van Purmerend en Landsmeer in
de regio verwijzen we graag naar de
website van de Regioparochie:
www.parochie-maria-moeder-van-god.nl
Vieringen door de week en OPEN KERK
Schermerhorn: Eens in de maand ‘n doordeweekse viering of zoals
we ook wel zeggen ‘n seniorenviering op de tweede dinsdag van
de maand om 9.45 uur (behalve in de vakantiemaanden juli en
augustus!). Iedereen is welkom!
De DAGKAPEL is overdag altijd open! Elke woensdagmorgen is de
kerk ook open en kunt u binnenlopen voor een kop koffie, gesprek of
om andere zaken te regelen. U mag natuurlijk ook zomaar even
binnen komen lopen! Ook de zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur
tot 11.30 uur is de kerk meestal open en staat de koffie en de
thee. Nu even niet!
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www.schoolprojectethiopie.nl
December 2020
Aan: allen die Schoolproject Ethiopië een warm hart
toedragen
Wij willen je hartelijk bedanken voor de steun die je onze
stichting dit jaar weer hebt gegeven. Die steun kan van alles
zijn: sponsoring, morele steun, belangstelling, adviezen, je
kostbare tijd, je diensten die je ter beschikking hebt gesteld.
Daar waren en zijn wij heel erg blij mee. Onze stichting
bestaat nu 15 jaar. We helpen inmiddels ruim 400 kansarme
kinderen in West-Ethiopië, in het Oromo gebied. We zorgen
dat die kinderen onderwijs kunnen volgen gedurende twaalf
schooljaren. Normaal gesproken bezoekt een delegatie van het
bestuur ieder jaar het land en alle scholen om de voortgang
van de leerlingen te bespreken en erop toe te zien dat gelden
op de juiste wijze worden besteed. Tot ons verdriet zien wij dit
jaar geen kans om op reis te gaan: corona en politieke onlusten maakt het ons onmogelijk (zie voor meer informatie hierover
onze website: www.schoolprojectethiopie.nl). Wij houden zo goed
mogelijk via de mail en WhatsApp contact met de scholen.
Ook houden wij op die manier onze andere projecten in de
gaten: o.a. microkrediet-, water-, solar-, ICT-projecten.
Zonder jouw steun kunnen wij dit nooit allemaal realiseren!
We wensen je fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig
2021!
Het bestuur:
Agnes Huygen
Henk Pielage
Jan Jaap de Vries
Gré Vredevoort
Kees van Straaten
Sophie Weseman
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De wonderlijke Kerst van
vadertje Panov

OECUMENE

De Raad van Kerken in
de Schermer wenst alle
lezer
van
dit
blad
gezegende Kerstdagen
en een gezond en
hartverwarmend 2021
toe!
Dominee Corrie van Duinen
Het zal u inmiddels wel ter ore zijn gekomen, dat Corrie van
Duinen, de Dominee van de Protestantse Kerk hier in de
Schermer, het afgelopen Maart in het ziekenhuis heeft gelegen, daar is behandeld voor kanker waarbij uitzaaiingen werden geconstateerd, waarvoor eigenlijk nog geen goede behandeling bekend is. In het decembernummer van ‘De Aanwijzer’,
het kerkblad vam de Protestantse Gemeente in de Schermer,
stond het volgende door haar vermeld: ‘Op mijn vensterbank
staat een bonte en kleurrijke verzameling kaarten met allerlei
mooie woorden en wensen. Het doet mij goed om zoveel meeleven te ondervinden en te merken dat deze Gemeente mij de
rust die nodig is ook van harte gunt. Dat ontroert en is een
bijzonder hart onder de riem. Nieuws is er op dit moment niet
te melden. De bedrijfsarts heeft aangegeven mij in de loop
van januari weer te wilen spreken om te zien hoe het dan is.
Zijn advies is om nu vooral rust te nemen en dat doe ik dan
ook. Dat gaat eigenlijk ook vanzelf, want wie vooral moe is,
doet ook niet zoveel. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Wij
sluiten ons van harte bij de kleurrijke kaarten aan en wensen
haar een gezegend Kerstfeest en nog een mooie tijd in haar
nieuwe appartemant in Alkmaar, want daar gaat ze heen!
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Graaf Lev Nikolajevitsj Tolstoj was een Russisch schrijver, filosoof en politiek denker die voornamelijk romans
en korte verhalen schreef. Hij
is vooral bekend van zijn
realistische romans ‘Oorlog
en vrede’ (1869) en ‘Anna
Karenina’ (1877), die worden
beschouwd als twee van de beste boeken uit de wereldliteratuur.

Lang geleden, bijna te lang geleden voor mensenheugenis,
leefde er een oude schoenmaker. Zijn huis was heel ver weg,
bijna onvoorstelbaar ver, in een klein Russisch dorpje. Hij
heette Panov. Maar niemand noemde hem Panov, of meneer
Panov of zelfs schoenmaker Panov; overal in het dorp stond
hij bekend als vadertje Panov, omdat iedereen hem zo aardig
vond. Vadertje Panov was niet erg rijk - het enige dat hij in de
wereld bezat was een kleine kamer met een raam dat uitzicht
bood op de Dorpsstraat. In die ene kamer woonde hij, sliep hij
en maakte hij schoenen. Erg arm was hij ook niet. Hij had alle
gereedschappen, die een schoenmaker nodig heeft, een
prachtige gietijzeren kachel om zijn eten op te koken en zijn
handen bij te warmen, een fijne rieten stoel om in te zitten en
in te dommelen, een behaaglijk bed met een lappendeken en
een olielampje, dat een gezellig licht verspreidde als het
duister werd. En er waren zoveel mensen die nieuwe schoenen
lieten maken of hun oude schoeisel lieten opknappen en
verzolen, dat vadertje Panov altijd genoeg geld had om brood
te kopen bij de bakker, koffie bij de kruidenier en kool bij de
groenteman om zijn lievelingssoep te maken. Dus vadertje
Panov was best tevreden - meestal. Meestentijds glinsterden
zijn ogen blij door zijn kleine, ronde brilletje en hij zong en
floot en had voor iedere voorbijganger een opgewekte groet.
Maar op deze bijzondere dag was dit alles anders. Vadertje
Panov stond treurig voor het raam van zijn winkeltje en dacht
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aan zijn vrouw, die lang geleden gestorven was en aan zijn
zoons en dochters, die allemaal groot waren geworden en naar
elders vertrokken. Het was de avond voor Kerstmis en alle
mensen waren gezellig thuis in de familiekring. Vadertje Panov
tuurde de Dorpsstraat in en zag achter de helder verlichte ramen kaarsen en lampen en kerstbomen. Hij hoorde het gelach
en gegil van kinderen, die spelletjes deden. De vage geur van
gebraden vlees drong door de kieren bij de deur en het raam
van zijn winkeltje. 'Och, och,' zei vadertje Panov, terwijl hij
aan de punten van zijn lange, grijze snor trok en langzaam
zijn hoofd heen en weer bewoog. 'Och, och,' en er was
niemand, die de schittering in zijn ogen achter het kleine
brilletje met de ronde glazen weer terug bracht.
Vadertje Panov slaakte een diepe zucht. Daarna deed hij de
lamp aan, ging langzaam naar een hoge boekenplank en pakte
een oud, bruin boek. Hij veegde wat snippers leer van de
tafel, zette de koffiepot op de kachel, ging in de rieten stoel
zitten en begon te lezen. Nu was vadertje Panov nooit naar
school geweest en hij kon niet zo heel goed lezen, zodat hij
met zijn vingers langs de regels gleed en de woorden hardop
uitsprak. Hij las het verhaal van Kerstmis. Hij las hoe een klein
jongetje, Jezus, werd geboren, niet in een veilig warm huis,
maar in een koeienstal, omdat er in de herberg geen plaats
was. 'Och, och,' mompelde vadertje Panov, terwijl hij aan de
punten van zijn snor trok, 'waren ze maar hier gekomen. Dan
hadden ze op mijn lekkere bed kunnen slapen en ik zou het
kleine jongetje toegedekt hebben met mijn warme
lappendeken. Ik zou graag wat gezelschap hebben en een
kindje om mee te spelen.' Vadertje Panov stond op en pookte
het vuur op. Buiten werd het mistig en donker. Hij draaide de
lamp wat hoger. Hij schonk een kop koffie voor zichzelf in en
ging verder met zijn boek. Hij las over rijke mannen, die de
woestijn doortrokken om het kleine jongetje Jezus geschenken
te brengen - geschenken van goud en heerlijk ruikende
kruiderijen. 'Och, och,' zuchtte vadertje Panov, 'als Jezus hier
kwam, zou ik niets hebben om aan hem te geven.' Maar
opeens glimlachte hij en pretlichtjes dansten in zijn ogen
achter de ronde brillenglazen. Hij stond op, ging naar dezelfde
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hoge plank en pakte een stoffige doos met een touwtje erom.
Hij maakte de doos open en haalde er een paar hele kleine
schoentjes uit. Hij nam in elke hand een schoentje en bekeek
ze langdurig. Het waren de mooiste schoentjes die hij ooit
gemaakt had. 'Die zou ik hem gegeven hebben,' mompelde hij
tenslotte en stopte ze toegewijd weer in de doos. Daarna liet
hij zijn oude botten behoedzaam weer in de grote rieten stoel
zakken. Hij zuchtte diep en boog zich weer over het boek.
Of het nu van de warmte kwam of omdat het al laat was, wie
zal het zeggen, maar het duurde niet lang of de magere vinger
van vadertje Panov gleed van de bladzijde, zijn brilletje met
de ronde glazen zakte van zijn neus en hij viel in slaap. Buiten
werd de mist steeds dikker. Vage figuren gleden voorbij het
raam. Maar de oude schoenmaker dommelde en snurkte
zachtjes. Plotseling klonk een stemmetje door de kamer...
'Vadertje Panov! Vadertje Panov!' De oude man schrok op.
Zijn grijze snor sidderde. 'Wie is daar?' riep hij en keek
verward om zich heen. Hij kon maar weinig zien zonder bril,
maar er scheen werkelijk niemand te zijn. 'Vadertje Panov,'
zei de stem weer. 'je wenste, dat je me had kunnen zien, dat
ik bij je was gekomen in je winkeltje en dat je me een
geschenk had kunnen geven. Nu, kijk morgen naar me uit van
de vroege ochtend tot de late avond, want ik kom. Pas goed
op, dat je me herkent, want ik zal mijn naam niet noemen.'
Toen was alles stil. Vadertje Panov wreef in zijn ogen en ging
met een schok rechtop zitten. De kachel was bijna uit en de
lamp helemaal, maar buiten beierden de klokken alom. Het
was Kerstmis. 'Hij was het,' zei de oude man tot zichzelf. 'Dat
was Jezus.' Nadenkend trok hij aan de punten van zijn snor.
'Misschien was het alleen maar een droom - hoe dan ook, ik
zal opletten en ik hoop, dat hij morgen bij me komt. Maar hoe
zal ik weten wie hij is? Hij is niet altijd een klein jongetje
gebleven; hij is opgegroeid tot een man, een koning; ze
zeiden dat hij God zelf was.' Peinzend schudde de oude man
zijn hoofd. 'Och, och,' zei hij langzaam, 'ik zal erg goed op
moeten letten.' Vadertje Panov ging die nacht niet naar bed.
Hij zat in zijn rieten stoel, met zijn gezicht naar het raam en
keek naar buiten, om vooral maar geen enkele voorbijganger
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te missen. Beetje bij beetje kropen de zonnestralen over de
heuvel en verlichtten de keien van de Dorpsstraat. Er was nog
steeds niemand verschenen. 'lk zal een lekkere pot koffie
maken voor mijn kerstontbijt,' zei vadertje Panov opgewekt
tegen zichzelf. Dus hij stookte de houtskool in de kachel op en
maakte een grote kroes dampend hete koffie. Maar inmiddels
hield hij geen oog van het raam af. Eindelijk, eindelijk kwam
er iemand aan: Een gestalte verscheen ver op de bochtige
straat. Vadertje Panov drukte zijn gezicht tegen het bevroren
vensterglas. Hij was erg opgewonden, misschien was dat
Jezus, die hem kwam bezoeken. Toen deed hij teleurgesteld
een stapje terug. De gestalte kwam naderbij, hij sjokte
langzaam over de weg. Nu en dan stond hij even stil en sjokte
dan weer door. Vadertje Panov kende hem wel - hij was de
oude straatveger, die iedere week langs kwam met zijn bezem
en kruiwagen. Vadertje Panov voelde zich een beetje boos
worden. Hij had wel wat anders te doen, dan op de uitkijk
staan naar straatvegers. Hij wachtte op God, op de koning,
Jezus. Hij draaide zich ongeduldig van het raam af en wachtte
totdat de oude man gepasseerd zou zijn. Maar toen hij weer
naar buiten keek, was de straatveger aan de andere kant van
de straat, tegenover zijn winkeltje. De man had zijn kruiwagen
neergezet, wreef zijn handen en stampte met zijn voeten.
Vadertje Panov kreeg medelijden met hem. De arme
straatveger zag er inderdaad erg koud uit. En stel je dat eens
voor: werken op eerste kerstdag! Vadertje Panov tikte tegen
het raam, maar de oude man hoorde het niet. Daarom liep hij
naar de deur en zette deze open. 'Hé!' riep hij uit de
deuropening vandaan. 'Hé, oude man!' De straatveger keek
bezorgd om zich heen - de mensen behandelden hem vaak erg
lelijk, vanwege zijn beroep - maar vadertje Panov glimlachte
tegen hem. 'Heb je trek in een kop koffie?' riep hij. 'je ziet er
uit of je half bevroren bent.' De straatveger liet zijn kruiwagen
direct in de steek. 'Graag,' zei hij, terwijl hij het kleine
winkeltje binnenkwam. 'Erg vriendelijk van u, erg aardig.'
Vadertje Panov roerde in de grote koffiepot op de kachel.
'Het is het minste wat ik doen kan,' zei hij over zijn schouder.
'Het is tenslotte Kerstmis.' De oude man snoof. 'lk heb van
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Kerstmis verder niets te verwachten,' zei hij. Hij pakte het
kopje koffie aan, dat vadertje Panov hem aanbood en
schuifelde dichterbij om zich te warmen bij de kachel. Dunne
wolkjes stoom stegen op uit zijn vochtige kleren en een zurige
lucht verspreidde zich in de kamer. Vadertje Panov ging weer
op zijn plaats bij het raam staan en keek links en rechts uit
over de straat. 'Krijgt u bezoek?' vroeg de oude straatveger
nors, 'sta ik in de weg?' Vadertje Panov schudde zijn hoofd:
'lk... tja, heb je wel eens van Jezus gehoord?' vroeg hij.
'Dat is dezelfde als God, niet?' vroeg de oude man. 'Hij komt
vandaag,' antwoordde vadertje Panov. De oude man staarde
hem verbaasd aan, en veegde langzaam zijn neus af aan de
mouw van zijn jas. Vadertje Panov vertelde hem wat hem
overkomen was. 'Dus daarom sta ik op de uitkijk voor hem,'
besloot hij zijn verhaal. De straatveger zette zijn kopje neer
en schudde somber zijn hoofd. 'Veel geluk gewenst,' zei hij,
terwijl hij naar de deur ging, 'en bedankt voor de koffie.' Voor
de allereerste keer glimlachte de straatveger. Daarna liep hij
gehaast de straat op en pakte zijn kruiwagen op. Vadertje
Panov stond in de deuropening en keek de straatveger na. Hij
tuurde naar links en hij tuurde naar rechts. Er was een helder
winterzonnetje en de stralen gaven zelfs een beetje warmte
en deden het ijs op het raam en op de gladde keistenen
smelten. Er kwamen nu meer mensen op straat; enkele
dronken lieden wankelden naar huis na het feest van de afgelopen nacht. Families in hun mooiste kleding haastten zich
voort voor een bezoek aan familie en vrienden. Ze knikten en
glimlachten tegen vadertje Panov, die daar in de deuropening
van zijn winkeltje stond. 'Prettige Kerst gewenst, vadertje
Panov,' riepen ze. En de oude schoenmaker knikte en glimlachte terug, maar hij hield ze niet aan... hij kende ze allemaal
bij naam. Hij wachtte op iemand anders. Hij was net van plan
de deur te sluiten en naar binnen te gaan, toen hij iemand
zag. Het was een jonge vrouw, moeizaam lopend aan de
schaduwkant, dicht bij de muur, met een baby in haar armen.
De vrouw was erg mager, ze zag er erg vermoeid uit en haar
kleren waren armoedig. Vadertje Panov keek naar haar; ze
was bijna zijn deur voorbij, toen hij plotseling riep: 'Hallo, kom
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toch even binnen en warm je bij het vuur.' Geschrokken keek
zij op en eerst leek het alsof zij weg wilde rennen. Maar ze zag
de pretlichtjes in de ogen van de schoenmaker, achter zijn
brilletje met de ronde glazen. 'Erg vriendelijk van u,' zei ze,
toen hij opzij stapte om haar te laten passeren. Vaderje
Panov haalde zijn schouders op. 'Het is niets bijzonders,' zei
hij, 'ik vond je er zo koud uitzien. Moet je nog ver?' 'Naar het
dorp verderop,' antwoordde ze kort. 'Ongeveer zeven kilometer. Ik heb bij de molen gewoond, maar nu heb ik geen geld
meer om de huur te betalen. Daarom moet ik naar mijn neef
gaan en hem vragen of ik bij hem kan wonen. Ik heb geen
man, ziet u.' Vadertje Panov liep naar de kachel, waar zij
stond. 'Wil je wat brood en soep bij me eten?' vroeg hij. Maar
de vrouw schudde trots haar hoofd. 'Een beetje warme melk
voor je kindje dan,' zei hij en nam de baby uit haar armen.
'Maak je maar niet bezorgd,' lachte hij, met pretlichtjes in zijn
ogen, 'ik heb zelf kinderen gehad!' Hij warmde de melk en
voerde het kindje op zijn schoot. Het kind lachte en spartelde
met zijn beentjes. 'Och, och,' sprak vadertje Panov, terwijl hij
zijn hoofd schudde, 'het arme ding heeft geen schoentjes aan.'
'lk kan ze niet voor hem kopen,' zei de jonge vrouw bitter.
Terwijl vadertje Panov het kleintje zat te voeren, kwam er een
gedachte bij hem op. Hij probeerde die van zich af te zetten,
maar telkens moest hij weer hetzelfde denken. Daarom pakte
hij de doos van de hoge plank. De schoentjes, die hij zolang
geleden gemaakt had, pasten het kind precies. Alsof ze voor
hem gemaakt waren 'Nu dan, die mag jij hebben,' zei hij
zacht. De jonge vrouw was overgelukkig. 'Hoe kan ik u ooit
danken?' riep zij blij. Maar vadertje Panov hoorde haar niet
eens. Hij keek bezorgd naar buiten. Zou Jezus voorbij gekomen zijn toen hij het kindje zat te voeden? 'Is er iets?'
vroeg de jonge vrouw vriendelijk. 'Heb je gehoord van Jezus,
die met Kerstmis geboren werd?' antwoordde de oude
schoenmaker. Het meisje knikte. 'Hij komt vandaag,' zei
vadertje Panov. 'Dat heeft hij beloofd.' En hij vertelde haar de
droom, die hij gehad had - als het een droom was tenminste.
De jonge vrouw luisterde geduldig, van het begin tot het
einde. Ze keek hem aan, alsof het haar allemaal ongelooflijk
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voorkwam, maar ze klopte de oude schoenmaker vriendelijk
op de hand en zei: 'lk hoop, dat uw droom uitkomt. U verdient
het, alleen al omdat u zo goed bent geweest voor mij en mijn
kind.' Daarna vervolgde zij haar tocht. Vadertje Panov deed de
deur achter haar dicht en nadat hij een pan koolsoep had
klaargemaakt voor zijn avondmaal, ging hij weer bij de deur
kijken. Vele uren verstreken. Mensen kwamen en gingen.
Maar Jezus kwam niet. Eindelijk begon vadertje Panov te
vrezen, dat hij er wel geweest was, maar dat hij hem niet
herkend had. Misschien was hij net voorbijgekomen, toen
vadertje Panov het vuur opstookte om de soep te koken! De
oude schoenmaker kon niet langer stilzitten. Hij ging in de
deuropening staan en keek naar buiten. Allerlei mensen liepen
zijn winkeltje voorbij, kinderen, oude mannetjes, bedelaars en
omaatjes, vrolijke mensen en sombere mensen; hij glimlachte
tegen sommigen, knikte tegen anderen en aan bedelaars gaf
hij een geldstuk of een stuk brood. Maar Jezus kwam niet.
Het begon te schemeren, en vadertje Panov begon de moed te
verliezen. De grijze decembermist kroop de straat in en spoedig kon hij de vormen al niet meer onderscheiden van de weinige mensen die voorbij het raam kwamen. Treurig stak de
oude schoenmaker zijn olielamp aan, stookte het vuur op en
maakte iets voor zichzelf om te eten. Toen hij klaar was, ging
hij terneergeslagen in de grote rieten stoel zitten, pakte zijn
boek en begon te lezen. Maar het was hem te zwaar om het
hart en zijn ogen waren te moe om de woorden op de bladzijde te onderscheiden. 'Het was dus toch alleen maar een
droom,' zei hij treurig in zichzelf. 'lk wilde het zo graag geloven. Ik wilde zó graag, dat hij zou komen.' Twee dikke tranen
welden op achter zijn brilletje en vulden zijn ogen, zodat hij
bijna niets meer kon zien. Zo opeens leek het of er iemand in
de kamer was. Door de tranen heen meende vadertje Panov
dat hij een groep mensen door de winkel zag lopen. De straatveger was er, en de vrouw met haar kindje - alle mensen, die
hij die dag gezien en gesproken had. Terwijl ze hem voorbij
liepen, fluisterden ze stuk voor stuk: 'Heb je me niet gezien?
Heb je me niet gezien, vadertje Panov?' 'Wie ben je?' riep de
oude schoenmaker, terwijl hij moeizaam uit zijn stoel overeind
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krabbelde, 'wie ben je? Zeg het me.' En toen hoorde hij
dezelfde stem als van de vorige nacht, maar waar de stem
vandaan kwam, kon vadertje Panov niet ontdekken. De stem
zei: 'lk had honger en jij gaf me te eten, ik had dorst en jij gaf
me te drinken, ik was koud en jij liet me binnen. Wat jij
vandaag hebt gegeven aan hulp en steun, dat heb je aan mij
gegeven!' Daarna werd alles stil. De tranen in de ogen van de
oude man waren opgedroogd, maar hij zag toch niemand in de
kamer. 'Och, och,' zei vadertje Panov langzaam, terwijl hij de
punten van zijn snor omlaag trok, 'hij is dus toch gekomen.'
De oude schoenmaker schudde bedachtzaam zijn hoofd. Toen
glimlachte hij en de pretlichtjes in zijn ogen, achter het brilletje met de ronde glazen, kwamen terug.
Lev Tolstoi

Parochie O.L.Vrouw Geboorte: info@olvgschermerhorn.nl
Rek. nrs.: parochie: NL19RABO 0357914775 of
bijdrage actie Kerkbalans NL43RABO 0149806760
De Regio: parochiemariamoedervangod@outlook.com

INTENTIES
Het is een goede gewoonte en eigenlijk
vanzelfsprekend dat we in de weekendvieringen ook
onze dierbare overledenen gedenken in de
VOORBEDE. U kunt hiervoor hun namen opgeven én
de datum waarop we haar of hem met name zullen
gedenken in de weekendviering bij:
Margo Jonk-Romein, Groeneweg 8 tel.: 072-5021749
jonkgroeneweg8@online.nl

Voor andere persoonlijke intenties als uit dankbaarheid voor…
’n zieke, ’n verjaardag, t.e.v. Maria, welslagen van operatie
etc. etc. ligt er op de leestafel bij de ingang van de kerk het
‘intentieboek’, waarin u het zelf kunt opschrijven vóór de
viering. U kunt daarvoor wat extra’s in de collectemand doen.
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