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Alle kerkdiensten vervallen vanwege Lockdown 
 
Nu onze regering heeft besloten om de zware maatregel te nemen en we met het 
gehele land in een lockdown  zijn gegaan hebben we als kerkenraad besloten om 
alle geplande kerkdiensten niet door te laten gaan. Ondanks het gegeven dat we als 
kerken een uitzonderingspositie hebben en wel zouden mogen samenkomen zijn we 
van mening dat we solidair moeten zijn aan de gehele gemeenschap. Samen krijgen 
we het virus onder controle is een vaak gehoorde uitspraak, daar sluiten wij ons nu 
dus volledig bij aan in de hoop dat we de komende 5 weken ook werkelijk 
verbeteringen gaan zien en daarmee hoopvol 2021 in gaan met z’n allen. Naast de 
geplande kerkdiensten vervallen ook alle overige activiteiten. Vergaderingen van de 
kerkenraad, beroepingscommissie , jeugdwerk, de koffiemorgen enz, worden 
allemaal opgeschoven naar een latere datum na 19 januari. Wat natuurlijk ook in 
deze periode valt is het feit dat onze dominee juist in deze weken zijn laatste 
diensten zou voorgaan. Alhoewel er al eerder was besloten om een officieel afscheid 
te verplaatsen naar de zomer van 2021 is het nu dus zo dat afgelopen zondag 
formeel zijn laatste dienst binnen onze gemeente was. Een onwerkelijk gevoel en we 
hadden het natuurlijk graag anders gewild.  
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen. Houd moed ! 
De kerkenraad 
 
Naschrift  Ds.Paul. 
Zo zie je maar weer dat dingen soms anders lopen dan we denken !  Wat een 
geweldige dooddoener is dat maar toch ook; hoe waar ! Het is mijn bedoeling hier 
nog 2 maanden te wonen en alles af te ronden voor de verhuizing. Ik mag er nu 5 
weken langer over nadenken, dan gedacht. Er zijn ook nog wat lopende afspraken 
die ik wil nakomen. Het is de bedoeling ook nog wat zaken over te dragen in het 
nieuwe jaar. We hopen daar een plek voor te vinden op de eerstvolgende kerkenraad  
-vergadering. Dit alles met in ons achterhoofd: “Zo de Here wil en wij leven”. 
Ik wens u allen Gelukkige Feestdagen en een  “bewust”  Kerstfeest. 
 
Hoe Kerstmis uitgekleed  werd. 
Terwijl we dit jaar, in de kersttijd, ons allerlei beperkingen moeten getroosten 
vanwege Covid 19 , moest ik terugdenken aan een  kerstfeest van 25 jaar geleden 
en de mensen die daarbij waren. In Heeg had ik veel te maken met asielzoekers die 
werden gehuisvest in de zeilschool omdat die toch leeg stond in de winter. Omdat 
het gebouw alleen in de zomer gebruikt werd bleek later dat het in de winter haast 
niet warm te krijgen was. Dat lag niet aan de bewoners maar aan het gebouw dat 
rondom in het water lag. Er werden dekens ingezameld in het dorp en met 
bordspellen werd er een wekelijkse spelletjesavond opgezet. Dat was zo ongeveer 



 

 

de enige manier om met elkaar in gesprek te komen want je verstond elkaar absoluut 
niet. Toch werd er van alles geprobeerd om in die winter ” elkaar door de tijd te 
helpen”. Zo is er een grote kerstmaaltijd gevierd. Vrouwen en soms ook mannen, 
hadden eigen gerechten gemaakt en wilden die graag aan ons laten proeven. Voor 
hen “Heimwee eten” en voor ons een nieuwe contactmogelijkheid. Zo ontstonden er 
steeds meer ontmoetingen. Kerst vieren was niet zo makkelijk met 16 nationaliteiten.  
Enkele engelse carols waren nog het best bekend . 
Over jingle bells wil ik het liever niet hebben. Toen de vorst inviel, vormden we  een 
schaatsklasje. Een stel grote donkere kerels uit Afrika baarde het nodige opzien. In 
het bejaardenhuis werd gebreid aan ijsmutsen voor de hele ploeg. Wat kun je dan 
een plezier met elkaar hebben ook al spreek je elkaars taal niet. In grote delen van 
Afrika spreekt men een mondje Frans, zo ontdekte ik later. Omdat ik bij de bushalte 
woonde, kon ik wel eens iemand van de straat plukken die wachtte op een bus die 
pas de volgende dag zou komen.  Even een kop thee meedrinken., dan maar! Eind 
april moest de oude jeugdherberg weer zeilschool worden en vertrok iedereen naar 
elders. Met een heel dubbel gevoel namen we afscheid. Van sommigen kregen we 
de dekens en de winterjassen weer terug. Bedankt!  Met een paar plastic tassen 
vertrek je dan weer; eerst naar een tijdelijk adres en daarna hoorden ze pas waar ze 
de komende maanden geplaatst zouden zijn. We ergerden ons natuurlijk aan het 
gesleep met mensen maar dat zou de komende 25 jaar nog wel zo blijven! 
 
Die zomer is er een Syrisch gezin neerstreken, na een lange reis via 
vluchtelingenkampen en AZC’ s. Hier was een huurwoning en dus kwamen ze in een 
Fries dorp terecht. Ze troffen ook nog eens de moeilijkste straatnaam want ze 
woonden aan het Hingstepoelspaed.  Ook voor  een Fries is dat niet makkelijk uit te 
spreken, laat staan voor een Syrische asylzoeker. Dat was ook weer  “één van die 
dingen” waar je dus aan moest wennen in een nieuw land. Adnan en Hevin; zo heten 
ze, kwamen met 2 kleuters. Officieel hadden ze nog geen status en dus mochten ze 
niet werken.  Ze hadden echter wel woonruimte gekregen omdat er helemaal geen 
schot in hun procedure zat en die nog jaren zou kunnen duren omdat de Syrische 
overheid  niet meewerkte. Vader Assad, we kennen nu de zoon, had het hele dorp 
laten plat bulldozeren en de mensen verjaagd of omgebracht. Het bestaan van al wie 
daar woonde zul  je nooit meer bevestigd krijgen door de Syrische overheid. Als ik 
me niet vergis heeft Rusland nu een grote basis in dat gebied bij Latakia. 
 
Zo kwamen Adnan en Hevin dus , nog zonder status, in Friesland terecht. 
Vluchtelingenwerk en hun pro-deo advocaat hebben zich ervoor in gezet dat ze een 
eigen plek kregen want ze zaten al jaren in een AZC. Ik weet niet of dat 
tegenwoordig ook nog wel eens zo gaat; ik hoop het wel. Een AZC kan op de duur 
zeer deprimerend zijn. Voor hen was het huis in Friesland een uitkomst. Werken 
mocht dus niet als je geen status hebt maar ze waren altijd in voor vrijwilligerswerk. 
Hij was vrijwilliger bij de vakbond en hielp bij het invullen van belastingaangiftes. Zij 
deed veel op school en, naaide de kleding voor de musical en hielp haar buren  als 
dat zo uitkwam. Na een paar jaar hebben ze hun status gekregen ; met alle mensen 
die om hen heen stonden in die eerste moeilijke jaren, hebben we een feestje 
gevierd in de voetbalkantine. Adnan vond meteen werk en het gezin verhuisde naar 
Almere. Hevin is veel in de weer met boeken. Onlangs kreeg ze een afgeschreven 
boekje mee van de bibliotheek, getiteld  “het is Kerstmis”. Leuk, dacht ze,dat ga ik 
mijn kinderen voorlezen. ( Zelf is ze moslima hoewel ze de kinderen op de christelijke 
school heeft gehad ) Maar bij kennisname van de inhoud sloeg al snel de 
verbijstering toe. 



 

 

 
Het kerstverhaal wordt hier teruggebracht tot ene Maria die in een stal een naamloze 
baby krijgt en Jozef die naar buiten loopt, hoera roept en zegt dat iedereen mag 
komen kijken, waarop de baby veel kadootjes krijgt van anonieme bezoekers.  
Echt waar! meer is er niet over verteld. 
Omdat haar kinderen toch nog een paar keer het kerstfeest van de zondagsschool 
hadden meegevierd toen ze bij ons in het dorp woonden, wisten ze gelukkig meer 
van het kerstverhaal dan de schrijver van dit boekje wenst door te geven. Ze 
protesteerden toen ze de verknipte tekst van wat kerstliedjes tegenkwamen. Zoals: 
“er is een kindeke geboren, hoera!”(2x)’t ligt in een bedje gedekt met wat hooi (2x) 
Dat was het en nergens “’t kwam op de aarde voor ons allemaal”. Het hoogtepunt 
van kerstmis vieren is , in dit boekje althans, wanneer kinderen een taart versieren 
met chocola, schuimkransjes en kaarsjes . Als de kaarsjes aangestoken worden 
roepen ze : Vrolijk  Kerstfeest! 
 
Mijn vriendin, afkomstig uit Syrië, verbaasde zich erover dat in dit nederlandse 
boekje nergens over de naam Jezus gesproken werd. Is dat net zoiets als met de 
discussie over zwarte piet?, vroeg ze mij. 
Ik wist niet wat ik hierop moest zeggen.Toen probeerde ik het uit te leggen: Er zijn in 
nederland mensen die het geloof ouderwets vinden en soms zelfs afgeschreven 
hebben, net als dat boekje. Maar de christelijke feestdagen willen ze wel vieren maar 
dan zonder de christelijke inhoud.Daarom hebben ze de verhalen aangepast en 
stukjes weggelaten. Want dat God naar de aarde komt en in de gestalte van dat kind 
onder ons leeft, engelen die zingen, wijzen die een nieuwe ster volgen en zo het 
verhaal binnen komen,dat kunnen ze niet meemaken en daarom seculariseren ze 
het verhaal .( seculariseren is ontdoen van het heilige) Met als gevolg dat er een 
verknipt geheel overblijft; de ziel is er uit! Misschien staat dit boekje wel symbool voor 
de cultuur van het westen. Die cultuur heeft afscheid genomen van haar spirituele 
bronnen, maar kan ze toch niet helemaal loslaten. Wat overblijft is een sneu geheel: 
Kerstmis zonder Christus, Pasen zonder de kruisiging, Hemelvaart zonder hemel, 
Pinksteren zonder de Heilige Geest. 
 
Ik voelde me wat beschaamd tegenover deze moslima die probeert onze cultuur te 
begrijpen en te delen. Ze kreeg een kinderbijbel  uit mijn verzameling mee om zo het 
verhaal goed te leren kennen.   Nog vaak heb ik aan dit gesprek moeten denken. Wij 
Nederlanders vinden onze Joods-Christelijke cultuur zoveel beter dan die van andere 
volken maar zijn  die verhalen ook “eigen” geworden? Of laten we de kerst 
verworden tot een “lichtfeest met vrije dagen”. Voor de Islamieten is Jezus nog altijd 
een profeet waar je met respect over spreekt.  Wie moet er nu wat bijleren over 
nederlandse feesten en cultuur? Ach, misschien was dat boekje wel  afgeschreven 
omdat het zo 70-er jaren geseculariseerd was of raakt het toch een plek in je hart? 
Wat vertellen we onze kinderen over het kerstfeest en hoe beleven we het zelf? 
Waar gaat het om, volgens u?   Ik wens u goede kerstdagen.                                           
dsdenhollander@outlook.com 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


