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DUURZAAM	HEMELUM	
	

Sytze	en	Diana	zijn	op	bezoek	geweest	bij	
Tony	en	Agnes	Finke,	van	de	Hegewei	36.	
	
Tony	en	Agnes	zijn	waarschijnlijk	één	van	de	weinige	
huishoudens	in	Hemelum	die	geen	gasaansluiting	
hebben.	Zij	verwarmen	hun	huis	met	groene	energie.	
Tony	is	al	vele	jaren	(sinds	1992)	bezig	met	
duurzame	energie	en	heeft	zelf		een	gepatenteerde	
zonnecollector	ontworpen.	Hiermee	timmert	hij	aan	
de	weg	in	binnen-	en	buitenland.	Duurzame	energie	
heeft	de	toekomst,	maar	voor	ons	is	het	toch	nog	
een	ver	van	mijn	bed	show.	

	Door	Tony’s	enthousiaste	en	duidelijke	uitleg	keerden	wij	vol	duurzame	ideeën	huiswaarts.	
	
Jullie	verwarmen	jullie	huis	met	groene	energie.	Hoe	doen	jullie	dat?	
Wij	zijn	begonnen	met	drie	infraroodpanelen.	Hiermee	konden	wij	ons	huis	goed	verwarmen,	maar	in	
de	wintermaanden	hadden	wij	toch	nog	ondersteuning	van	de	centrale	verwarming	nodig.	Inmiddels	
hebben	wij	een	airco-unit	in	de	huiskamer	staan.	Deze	unit	heeft	geen	buitenunit	aan	de	muur,	maar	
haalt	middels	een	warmtewisselaar	en	een	ventilator	het	hele	jaar	de	warmte	uit	de	kruipruimte.		
’s	Winters	daalt	de	temperatuur	natuurlijk	ook	in	de	kruipruimte,	maar	door	middel	van	mijn	eigen	
ontworpen	zonnecollector	wordt	de	opgewerkte	warme	lucht	door	een	buis	rechtstreeks	naar	de	
kruipruimte	geleid.	Zo	onstaat	een	constante	warmte	in	de	kruipruimte.	
Daarnaast	komt	de	warme	lucht	vanuit	de	zonnecollector	ook	door	middel	van	een	ventilator	in	het	
plafond	de	ruimte	binnen.	De	temperatuur	wordt	via	een	thermostaat	geregeld.	
Zo	bespaar	je	aanzienlijk	op	de	energieprijs.	Gas	kostte	ons	jaarlijks	€	2.000,-	en	met	deze	vorm	van	
verwarmen	zijn	de	energiekosten	per	jaar	zo’n	€	600	à	€	800,--. 	
	
Wij	missen	in	deze	berekening	de	stroomkosten?		
Op	ons	dak	liggen	27	zonnepanelen.	Wij	hebben	een	contract	bij	Greenchoice	en	zij	werken	via	
saldering.	Dit	betekent	dat	de	prijs	per	kilowattuur	die	je	krijgt	voor	het	terugleveren	van	stroom	aan	
het	net,	hetzelfde	bedrag	is	dat	je	betaalt	wanneer	je	stroom	nodig	hebt	van	het	net.	
Op	een	mooie	zonnige	dag	leveren	de	zonnepanelen	voldoende	stroom	voor	de	koelkast,	
wasmachine,	vaatwasser,	etc.	En	lever	je	dus	stroom	terug	aan	het	net.	’s	Avonds	of	op	grijze	dagen	
is	de	opbrengst	veel	minder	en	heb	je	dus	stroom	van	het	net	nodig.	Omdat	het	bedrag	voor	
teruglevering	en	opname	hetzelfde	is	het	voor	ons	energieneutraal.		
Deze	regeling	is	niet	bij	iedere	energieleverancier	mogelijk	en	gaat	er	in	de	toekomst	waarschijnlijk	
helemaal	af.	Dat	betekent	dat	je	dan	voor	de	stroom	die	je	van	het	net	nodig	bent	een	hogere	prijs	
gaat	betalen.	Om	hierop	vooruit	te	lopen	denken	wij	al	na	om	de	overtollige	stroom	zelf	op	te	
kunnen	slaan,	door	bijvoorbeeld	een	waterzak	in	de	kruipruimte.		
	
Jullie	bedrijf	verkoopt	ook	deze	systemen	in	Spanje.	Maar	daar	hebben	ze	toch	meer	baat	bij	koude	
lucht	middels	een	airco?	
Ons	systeem	in	Spanje	is	gericht	op	vakantiehuizen.	Het	probleem	in	Spanje	is	dat	het	daar	heel	koud	
kan	zijn	en	dat	de	woningen	vochtig	worden.	Vocht	betekent	schimmel.	De	zonnecollector	verwarmt	
de	vochtige	lucht	en	de	droge	lucht	wordt	teruggebracht	in	de	woning.	Hierdoor	ontstaat	een	
constante	droge	lucht	wat	er	voor	zorgt	dat	de	muren	in	het	huis	warm	en	droog	blijven.	Wanneer	de	
eigenaren	dan	gebruik	willen	maken	van	hun	woning,	kunnen	ze	de	verwarming	aanzetten	en	is	het	
huis	snel	op	een	aangename	temperatuur.	Bij	het	opwarmen	gaat	de	warmte	immers	niet	verloren	
aan	de	klamme	muren.		
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Inmiddels	werken	wij	samen	met	een	Spaans	bedrijf	om	deze	systemen	daar	te	produceren.	Naast	
het	produceren	wordt	het	ook	een	sociaal	project.	In	Spanje	zijn	namelijk	heel	veel	mensen	door	
Covid-19	hun	baan	kwijt	geraakt.	Ons	doel	is	om	door	de	bouw	van	deze	nieuwe	productielocatie	een	
aantal	mensen	weer	een	baan	te	bieden.	
	
Tevens	ontwikkelen	wij	balansbeluchtingsystemen	voor	bijvoorbeeld	kantoorpanden	of	grote	
woningen.	Dit	systeem	zorgt	voor	wisseling	van	koude	frisse	lucht	met	warme	‘onfrisse’	lucht.	De	
frisse	lucht	wordt	opgewarmd	met	de	warmte	die	van	binnen	komt,	en	de	‘onfrisse’	lucht	verlaat	
afgekoeld	het	pand.	Daarbij	gaat	maar	een	klein	deel	van	de	oorspronkelijke	warmte	verloren.	
	
Wij	leveren	zowel	aan	zakelijke	klanten	als	aan	particulieren.	Dus	ook	inwoners	van	Hemelum	
kunnen	gebruik	maken	van	deze	geavanceerde	manier	om	van	het	gas	af	te	komen.	Meer	informatie	
is	te	vinden	op	onze	website:	www.tritech-solar.com.	Een	mail	sturen	mag	ook,	naar	info@tritech-
solar.com.	
	
Het	is	mooi	om	te	zien	dat	ook	in	Hemelum	actief	aan	de	energietransitie	wordt	gewerkt.	En	goed	om	
te	weten	dat	een	specialist	op	het	gebied	van	duurzame	energie	zo	dichtbij	is.	
	

 	
	
	

	
 

	
 

	
	

	
	Zonnecollector	 Airco-unit	
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EEN	ANDER	OMMETJE….(2)	
Weg	van	de	gebaande	paden	zijn	er	heel	wat	leuke	ommetjes	te	maken	in	de	omgeving	van	
Hemelum.	Voor	deze	tweede	aflevering	van	de	serie	‘Een	ander	ommetje’	liepen	Peter	en	ik	een	
rondje	om	de	Wyldemerk	(‘De	Zandgaten’	of	‘De	Gotten’).		
	

	 	 	
	
Start-	en	eindpunt:	Het	parkeerterrein	aan	de	Wyldemerkwei,	bij	het	libellenreservaat.	
Let	op:	sommige	stukken	kunnen	behoorlijk	drassig	zijn.	Houd	afstand	als	je	loslopende	geiten	of	
runderen	tegenkomt.	Of	een	mountainbiker…	
	
Zelfs	op	een	donkere	winterdag	is	dit	een	heel	mooie	wandeling.	Je	zoekt	een	beetje	je	eigen	weg,	
maar	moeilijk	is	de	route	niet.	Het	eerste	deel	is	een	wat	ruig	gebied,	met	bulten	en	gotten,	ontstaan	
door	zandwinning	in	de	jaren	zestig.	Je	gaat	van	het	parkeerterrein	naar	het	libellenreservaat	waar	je	
een	paar	waterpoeltjes	ziet.	Je	volgt	het	paadje	dat	daar	loopt	(met	blauwe	paaltjes).	Als	de	blauwe	
paaltjes	rechtsaf	gaan,	blijf	je	het	pad	langs	de	sloot	volgen	tot	je	bij	de	Van	Swinderenfeart	bent.	
Dan	ga	je	naar	rechts	en	volg	je	de	oever	van	de	Wyldemerk,	de	grote	plas,	via	een	van	de	paadjes	
die	er	lopen.	Aan	het	eind	van	de	wandeling	langs	de	plas	ga	je	het	bruggetje	over,	en	net	voorbij	
boerderij	De	Schouw	sla	je	linksaf	het	bos	in	(Elfbergen).	Daar	volg	je	het	pad,	dat	even	later	een	
bocht	naar	rechts	maakt.	Je	komt	uit	bij	het	doorgaande	zandpad/ruiterpad/fietspad.	Je	slaat	linksaf,	
en	loopt	langs	het	weiland	tot	net	voorbij	de	boerderij.	Daar	sla	je	linksaf	en	je	neemt	het	paadje	dat	
recht	naar	de	vaart	loopt.	Bij	de	vaart	ga	je	rechtsaf,	en	je	volgt	dat	pad	tot	je	bij	het	bruggetje	bij	de	
manege	bent.	Brug	over,	en	meteen	linksaf,	langs	de	vaart,	richting	het	Wyldemerk-bos.	Ergens	
halverwege	het	bos,	neem	je	een	pad	rechtsaf,	en	je	komt	dan	de	gedenksteen	tegen	die	herinnert	
aan	het	kampje	voor	de	Molukkers	dat	hier	ooit	lag.	Als	je	het	pad	volgt	komt	je	uit	op	de	
Wyldemerkwei.	Dan	is	het	nog	maar	een	klein	stukje	tot	aan	het	parkeerterrein.		
	
Veel	wandelplezier,		
Ans	Bouwmans	en	Peter	van	Capelleveen	

PS:	De	gedenksteen	herinnert	aan	het	vluchtelingenkampje	dat	hier	was	van	1954	tot	1969.	Na	de	
onafhankelijkheid	van	Indonesië	kwamen	veel	Molukkers	die	in	het	Nederlandse	leger	(KNIL)	hadden	
gevochten	als	vluchteling	naar	ons	land.	Ze	werden	op	allerlei	plekken	tijdelijk	gehuisvest.	Enkele	
honderden	Molukkers	die	moslims	waren	(een	minderheid)	kwamen	in	woonoord	Wyldemerk	
terecht.	Speciaal	hiervoor	werd	er	in	het	kampje	een	moskee	gebouwd.	Het	was	een	van	de	eerste	
moskeeën	in	Nederland.					
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Klusbedrijf	G.	Wielinga	
	

Hét	adres	voor	al	uw	:	
Binnen/buitenschilderwerk	

Timmerwerk	
Glaszetten	

Diverse	andere	werkzaamheden	
	

Bel	ons	voor	informatie	en	mogelijkheden:		
0514-681600	

Klusbedrijf	G.	Wielinga,	Meerweg	13,	
8561	AV,	Balk	
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De   nipkeet

NIJBUORREN 6

8584vm hEMELUM

06 28684046

instagram.com/

deknipkeet

facebook.com/

knipkeet

 

 

 
 

DE REKENHULP 
 
Kan ik stoppen met 
werken? 
 
Kan ik minder werken? 
 
Hoe zit het met mijn 
pensioen? 
 
Zal ik mijn hypotheek 
aanpassen? 
 
Hoe vul ik mijn 
belastingaangifte in? 
 
Zal ik een eigen bedrijf 
beginnen? 
 

www.tijdofgeld.nl 
 
Voor hulp bij uw 
financiële vragen: 
 
Sytze de Boer 
Hegewei 28 
8584 VK HEMELUM 
 
Tel: 06-13589583 
 
email:info@tijdofgeld.nl 

 

GERRIT WIJBENGA 
  Bedrijfs & Garage deuren 
 

* Verkoop 
* Onderhoud 
* Reparatie 
 
 
 

Sijbren Sytsmastraat 2 
8584 VE HEMELUM 

Tel. 0514 – 582307 
06-53704179 
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Lekker 
ite mei 

 

Annieke Boersma 
 

 
 
 
 
 
We	zijn	altijd	op	zoek	naar	lekkere	en	speciale	gerechten	met	een	verhaal.	Deze	
keer	het	verhaal	van	Annieke.		
	
Elk	jaar	rondom	de	Kerst	is	Annieke	te	vinden	in	haar	keuken	om	3	grote	pannen	
heerlijke	snert	te	maken.	Ze	is	dan	erg	druk	met	de	voorbereidingen	van	de	studiedag	
van	het	Harmoniekorps	uit	Balk.	Annieke	speelt	daar	klarinet	en	op	deze	studiedag	
repeteert	ze	samen	met	het	hele	korps	voor	het	concert	van	1	januari.	Lekker	met	
elkaar	eten	en	een	broodmaaltijd	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	samenzijn.	Alle	
40	korpsleden	krijgen	dan	ook	een	heerlijk	bord	snert	voorgeschoteld,	vers	gemaakt.	
Anderen	zeggen	wel	eens	tegen	haar:	“haal	toch	kant	en	klare	snert”,	maar	Annieke	
vindt	het	juist	leuk	om	deze	oer	Hollandse	soep	zelf	te	maken.	
	
	Annieke	werkt	als	diëtist	en	heeft	een	eigen	praktijk.	Op	de	vraag	of	ze	al	vroeg	
affiniteit	met	koken	en	eten	had	vertelt	ze,	dat	ze	als	kind	eigenlijk	psycholoog	wilde	
worden.	Toen	ze	in	4	VWO	een	keus	moest	maken	voor	een	vervolgstudie	bezocht	ze	
een	beroepenbeurs.	Psycholoog	werd	ze	niet,	maar	ze	koos	om	diëtetiek	te	studeren.	
Een	mooi	vak	waar	voeding	en	psychologie	samenkomen.	Annieke	houdt	van	koken,	
vooral	in	het	weekend	als	ze	wat	meer	tijd	heeft.	Ze	is	niet	de	enige	kok	in	huis,	want	
haar	zoon	Lucas	heeft	het	koken	ook	ontdekt.	Uit	school	komt	hij	regelmatig	met	de	
leukste	gerechten	thuis.		
	
Een	echte	kookstijl	heeft	Annieke	niet.	Wat	ze	kookt	is	heel	divers	en	geen	dag	is	
gelijk.	Ze	kan	echt	genieten	van	een	pasta,	maar	ook	van	aardappelen	groente	en	
vlees	met	een	lekkere	dikke	jus	erover	heen.	Wel	probeert	ze	te	variëren.	Van	
peulvruchten,	pasta,	groenten,	rijst	tot	aardappelen.	Dit	komt	natuurlijk	ook	door	
haar	vak,	maar	ze	vindt	het	ook	gewoon	lekker	en	leuk	om	elke	dag	te	variëren.	En	
voor	de	noodzakelijke	vezels	maakt	Annieke	vaak	gebruik	van	volkoren	producten,	
zoals	volkoren	spaghetti,	penne	of	zilvervliesrijst.		
	
Wat	niet	mag	ontbreken	bij	een	maaltijd	is	een	portie	groenten.	Als	er	patat	gegeten	
wordt,	staat	er	altijd	ook	iets	van	groenten	of	rauwkost	met	dipsaus	op	tafel.	Dit	is	
iets	wat	ze	vroeger	geleerd	heeft	tijdens	haar	opleiding	en	waar	haar	familie	het	nog	
steeds	over	heeft:	“komt	ze	weer	aan	met	haar	groenten”.	
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Snert	
	

Ingrediënten	(4	personen)	
1	zakje/pakje		(500	gram)	groene	spliterwten	

2	aardappelen	
water	

1-2	wortels	
1-2	prei	
1	ui	

2	speklappen	
Groningse	droge	worst	

rookworst	
beperkt	zout	en	peper	

	
		Bereiding:	

Bereid	een	dag	voor	gebruik.	Zet	een	pan	met	2.5	liter	water	op	samen	met	de	spliterwten.	
Voeg	de	speklappen	er	aan	toe	en	breng	het	aan	de	kook.	Terwijl	je	het	aan	de	kook	brengt,	
snijd	je	de	Groninger	worst	en	voeg	je	deze	als	eerste	toe.	Daarna	snijd	je	de	aardappelen,	
prei,	wortel	en	ui	in	stukjes	en	doe	je	in	deze	in	de	pan.	Laat	het	geheel	2-3	uur	opstaan.		De	
speklappen	eruit	halen,	in	stukjes	snijden	en	weer	toevoegen.	Laat	het	geheel	afkoelen	en	zet	
het	weg.	De	dag	erna	snijd	je	de	rookworst	in	stukjes	en	voegt	deze	toe.	Daarna	geheel	
opwarmen.	Heerlijk	met	een	stuk	roggebrood.	
	
Annieke	voegt	geen	extra	zout	toe.	Dit	omdat	de	worst,	speklappen	en	rookworst	al	genoeg	
zout	bevatten.	Eventueel	wat	Maggi	voor	de	liefhebber.	
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Yoga in Warns

Ga naar www.yogamettille.nl voor informatieover lesrooster, tarieven en leslocatie.

gratis proefles

Meld je aan voor een proefles, er is geen yogaervaring nodig om mee te kunnen doen.

Lessen op dinsdagavond en vrijdagochtend.

yogamettille@gmail.com  06-55885264

 
De leukste zeil- en surfschool  

van Nederland 
Zeil en surfles voor alle leeftijden! 
 
Zeilschool De Morra 
Buorren 31 
8584 VC HEMELUM 
0514-581666 
contact@morra.nl/www.zeilschooldemorra.
nl 

VAN STROE 
Textielbedrukking 

 

Voor al uw borduurwerk en bedrukking van 
o.a. t-shirts,  bodywarmers en 

bedrijfskleding. 
 

belettering visitekaartjes, internetplaats 
computers reparatie en onderhoud 

vanaf maart tot eind juni volop 
tuinplanten 

 

Zaterdags gesloten 
Zondags open 

Hegewei 25 
8584 VK HEMELUM 
tel. 0514-581714 
mobiel: 06-25591739 
info@vanstroe.nl 
www.vanstroe.nl 
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“Kijk	eens	naar	beneden….de	wereld	ligt	aan	je	voeten”	

 
Mijn	naam	is	Ester	van	der	Wal-	de	Boer.	Sinds	2016	ben	
ik	erkend	en	gediplomeerd	medisch	pedicure.		
In	mijn	praktijk	te	Hemelum	is	jong	en	oud	van	harte	
welkom	voor	het	laten	verzorgen	en	behandelen	van	
veel	voorkomende	voet-	en	teennagelproblemen.	
Wanneer	breng	je	een	bezoek	aan	de	pedicure?	
• Voor	ontspanning-	en	verzorging	
• Ter	voorkoming	van	voetproblemen	
• Het	behandelen	van	voetproblemen	zoals:	
verdikte nagels,	traumanagels,	nagelreparatie,	
ingroeiende	nagels,	eelt,	likdoorns,	wratten, etc. 	
• Op	doorverwijzing	van	de	huisarts	

 
Pedicurepraktijk	Ester	
Hegewei	22,	8584	VJ	Hemelum	
Voor	informatie	en	het	maken	van	een	
afspraak,	belt	u:	06-21686551	
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NIEUWS	UIT	HET	KLOOSTER	
	

Onze	 aartsbisschop	
Jelisey	 wijdde	
kleine	 kapel	 in	
Odulphushuis		

Op	 20	 november	
bracht	 onze	

aartsbisschop	
Jelisey	 van	 Den	
Haag	 en	 Nederland	
een	bezoek	aan	ons	
klooster.	 Hij	
arriveerde	 in	 de	

ochtend	in	Hemelum	en	voltrok	de	Goddelijke	
Liturgie	 van	 het	 Feest	 van	 de	 H.	 Willibrord,	
Eerste	 Bisschop	 van	 Utrecht	 (7e	 eeuw).	 Op	
dezelfde	 dag	 werd	 in	 Moskou	 de	 75-jarige	
verjaardag	gevierd	van	onze	patriarch	Kiril,	die	
we	 ook	 hier	 in	 Hemelum	 op	 afstand	 aan	 het	
eind	 van	 de	 dienst	 volgens	 Russisch	 gebruik	
‘’vele	 jaren/многая	 лета’’	 toezongen.	 We	
waren	 met	 ongeveer	 dertig	 bezoekers	 uit	
verschillende	 delen	 van	 het	 land.	 Onze	
aartsbisschop	had	het	Odulphus-huis	nog	niet	
eerder	 kunnen	 zien.	 Met	 interesse	 en	
nieuwsgierigheid	 bekeek	 hij	 na	 de	Goddelijke	
Liturgie	 de	 uitbreiding	 van	 het	 Hemelumer	
kloostercomplex.	 Nog	 voordat	 we	 in	 de	
benedenkamers	 aan	 het	 middageten	
begonnen	werd	 in	 een	 kleine	plechtigheid	de	
nieuwe	kloosterkapel	op	de	eerste	verdieping	
van	 het	 Odulphus-huis	 ingewijd.	 De	 kapel	 is	
toegewijd	 aan	de	 Icoon	 van	de	Moeder	Gods	
van	 Kazan,	 die	 ook	 in	 de	 iconenwand	 van	 de	
hoofdkerk	terug	te	vinden	 is.	Daarnaast	zal	 in	
de	 kapel	 ook	 een	 speciale	 verering	 zijn	 voor	
onze	 lokale	 H.	 Odulphus	 van	 Stavoren	 (9e)	
waarover	 in	 de	 Muddejeyer	 al	 vaker	 is	
geschreven.	 De	 kapel	 biedt	 vooral	 aan	 de	
pelgrims	 die	 in	 het	 Odulphus-huis	 verblijven	
een	 ruimte	 voor	 gebed,	 wanneer	 na	 de	
avonddienst	 de	 hoofdkerk	 van	 het	 klooster	
gesloten	 is.	 Hier	 kan	men	 dan	 tijdens	 verblijf	
avond-	of	andere	gebeden	in	stilte	doen.	Sinds	
de	wijding	 is	 de	 kapel	 al	 verschillende	malen	
voor	 dit	 doel	 gebruikt.	 Op	 zaterdagavond	 20	
november	ging	onze	aartsbisschop	voor	 in	de	
Grote	Vesperdienst.	Na	afloop	was	er	met	de	
resterende	 gasten	 een	 maaltijd	 in	 de	
bibliotheek	van	het	Odulphus-huis.	In	de	nacht	

van	 zaterdag	 op	 zondag	 logeerde	 onze	
aartsbisschop	 hier	 bij	 ons	 het	 Hemelumer	
klooster.	 De	 volgende	 dag	 reisde	 hij	 naar	
Zwolle	 te	 reizen.	 Daar	 nam	 hij	 deel	 aan	 het	
eerste	 parochiefeest	 van	 onze	 nog	 jonge	
orthodoxe	 parochie	 van	 de	 H.	 Michael	 in	
Zwolle,	die	vanuit	het	klooster	wordt	bedient.		

Kerstvoorbereiding,	-vastentijd	en	corona		

Orthodoxe	 christenen	 vieren	 de	 Kersttijd	 op	
een	 iets	 andere	manier	 dan	we	 in	 de	wereld	
om	 ons	 heen	 gewend	 zijn.	 Terwijl	 het	 in	 de	
westerse	 landen	 gebruikelijk	 is	 om	 in	 de	
decembermaand	 vooral	 eigenlijk	 al	
voorproefjes	 te	 nemen	 op	 het	 Kerstdiner	
(vaak	ook	met	het	licht	en	geluid	er	om	heen),	
trachten	 orthodoxe	 christenen	 zich	 te	
onthouden	van	deze	voorpret.	Niet	omdat	we	
niet	van	pret	houden	en	helemaal	niet	omdat	
we	 de	 anderen	 deze	 pret	 niet	 gunnen;	
alsjeblieft	ga	je	gang.	Voor	ons	geldt	veelal	dat	
we	 de	 voorbereiding	 van	 dit	 belangrijk	
christelijk	feest	in	een	andere	aanloop	zoeken.	
Dus	naast	onthouding	van	bepaalde	gerechten	
(vlees	en	zuivel)	trachten	we	te	begrijpen	wat	
het	betekent	om	uit	te	zien	naar	de	komst	van	
de	 Christus.	 Dus	 niet	 een	 gewoon	
geboortefeest,	 maar	 het	 Feest	 van	 de	 komst	
van	 God	 in	 het	 Vlees,	 geboren	 als	 een	
onschuldig	 kind	 uit	 een	 zuivere	 maagd,	 de	
Moeder	 Gods.	 Menselijk	 maar	 tegelijkertijd	
het	menselijke	overstijgend.	Om	niet	alleen	in	
een	 uiterlijke	 kerststemming	 te	 willen	
ontvangen,	maar	ook	in	onze	harten	en	zielen	
een	plaats	willen	geven	aan	Hem	en	aan	allen.	
In	 het	 besef	 overigens	 dat	we	 daarin	 te	 vaak	
tekortschieten.	 Tegen	 het	 einde	 van	 het	 jaar	
kijken	 we	 terug	 in	 het	 afgelopen	 jaar.	 Wat	
zouden	we	kunnen	verbeteren	en	wat	zouden	
we	beter	kunnen	(na)laten	in	het	nieuwe	jaar.	
Zoals	elk	jaar	vieren	we	het	Kerstfeest	volgens	
de	 oude	 kalender	 op	 7	 januari	 in	 2022.	 En	
natuurlijk	 beïnvloedt	 corona	 de	
feestmogelijkheden,	 maar	 niet	 de	 diepte	 van	
het	 feest.	 Misschien	 is	 er	 juist	 nu	 meer	
gelegenheid	 om	 de	 ware	 betekenis	 van	 het	
Kerstfeest	 te	 (her)ontdekken.	 Waarbij	 we	 de	
vrees	 voor	 corona	 over	 laten	 gaan	 in	 een	
besef	van	onze	tijdelijkheid	en	in	het	Licht	dat	
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altijd	 al	 en	 nog	 steeds	 voor	 allen	 verlichting	
kan	betekenen.		

Belangstelling		

Het	 afgelopen	 jaar	 heeft	 weer	 nieuwe	
belangstellenden	 sinds	 het	 in	 gebruik	 nemen	
van	 het	 Odulphus-huis	 naar	 het	 klooster	
gebracht.	Dit	 jaar	mochten	we	opnieuw	weer	
bezoekers	 in	 het	 Odulphus-huis	 ontvangen.	
Vooral	 pelgrims	 die	 wandelend	 de	 omgeving	
verkennen,	 al	 of	 niet	 een	 route	 volgend.	
Hoewel	 de	 overnachtingsvoorzieningen	 nog	
wel	 wat	 verder	 verbeterd	 kunnen	 worden	
vertrokken	 de	 gasten	 in	 tevredenheid	 en	
gaven	 sommigen	 te	 kennen	 het	 klooster	 te	
willen	ondersteunen.	Er	zijn	inmiddels	al	twee	
orthodoxe	 jongerengroepen	 die	 al	 met	
regelmaat	 het	 klooster	 bezoeken	 voor	 een	
programma	 van	 gebed,	 gesprek	 en	
ondersteunend	 werk	 ten	 behoeve	 van	 het	
klooster.	 We	 hadden	 niet	 durven	 hopen	 dat	
ons	 Odulphus-huis	 op	 betrekkelijk	 korte	
termijn	 dit	 allemaal	 teweeg	 zou	 brengen.	
Dankbaar	 in	 gebed	 en	 in	 vol	 vertrouwen	
wachten	 we	 af	 wat	 het	 nieuwe	 jaar	 ons	 nog	
verder	gaat	brengen.		

Kloosterdiensten		

Dagelijkse	diensten	6.30	u.	en	17.00	u.	 (soms	
ook	 op	 zaterdagavond/	 niet	 zondagochtend).	
Elke	 donderdagavond	 in	 aansluiting	 op	 de	
dagelijkse	Vesper	om	18.00	u.	Akathist	ter	ere	
van	 de	 H.	 Nicolaas.	 Voor	 meer	 informatie:	
www.kloosterhemelum.nl		

Prettige	Feestdagen	en	Folle	lok	en	seine	yn	it	
nije	 jier!!!	 de	 vaders	 Onufry	 en	 Jewsewy	 en	
mede	 namens	 alle	 bezoekers	 van	 onze	
kloosterdiensten	

Freonlike	 groetnis,	 fader	 Jewsewy	 en	 fader	
Onufry	
	
Kloosterdiensten:	Dagelijkse	 diensten	 6.30	 u.	
en	 17.00	 u.	 (niet	 op	
zaterdagavond/zondagochtend).	 	 Elke	
donderdagavond	 na	 dagelijkse	 Vesper	 om	
18.00	u.	Akathist	ter	ere	van	Christus	en	de	H.	
Nicolaas.	 Voor	 meer	 informatie		
www.kloosterhemelum.nl	;	
	

      

 


