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OVERPEINZING

Bij de overpeinzing van de komende feestdagen, werd de
kerstbal een feestbal, een wereldbol.
Toen werd ik mij er opnieuïÍ van bewust dat de onverdraag-
zaamhei-d en spanni-ngen op het eind van 1981 zo hoog waren
opgelopen, dat de wereldbol aan een erg dun draadje is
komen te hangen.
Er behoeft niet veel meer te gebeuren of de draad breekt
en de bol 1.igt aan scherven
Mijn wens voor de komende feestdagen i-s, dat ieder de tijd
weet te vinden om eens te bezien op welke manier hij kan
bijdragen aan wat meer verdraagzaamheid
Wellicht kan daarmee een langdurige vrede op aarde bereikt
worden.
Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat het broze draadje
van 1981 een draad mag worden van ijzer en staal en dat
alle bewoners van de aardbol in vrede met elkaar kunnen
Ieven.



1

lfelk een klein deel van de eindeloze en onmetelijke tijd

rÉJ: ronddolen-
groot dan tret vol-

Hoe ktrein i.s. het stukje gi.ond waarop-
Overdenk dit alles en houd niets voor
gende t Hard.l naar de wetten der

leven met zich brengt.
natuur en draag uat het
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Het ingooiert uan z'n eígen gLa,zen

iloet níqwnd, fut zal je níet oerbaaen.

Eou dus *'t/ie angeting reín,
brang u,t/ie gLas naar Bosna's plei.n!

SPORTHAL-NIEI'TíS

Holwerd krijgt een sporthal.
Holwerd krijgt geen sporthal, maar moet er zelf een bouwen.
Ziedaar een gegeven ïEulr je nee voomit larnt.
In september kran van de lokal-e overtreden tret groene licht
voor de bour van de sporthal.
De treer E.Coluer i-s bereid gevonden om de algelre1e leiding
van dÍ.t projekt op zich te nemen.
Er werd huis-aan-huis een formulier: verspreid, wa.arin ge-
vraagd werd om mee te helpen aan de bouw van de sporthal,
op welke manier dan ook. Dit formulier is inmiddels weer
opgehaald met a1s resultaat ongeveer 3OO vrijwilligers.
tarrgs deze weg willen we iedereen bedanken voor de door
hen toegezegde medewerking aan dit niet alledaagse projekt.
Zo Lartgzamerhand (nou ja Langzaarr! ) begint er al tekening
te komen i.n de fundatie van het sportcomplex.
Er gaat geen dag voorbij of er is we1 de een of andere
bedrijvigheid, vooral op de zaterdagen wordt er heel wat
werk verzet.
Tot nog toe werkten ook de weergoden mee.
Tevens wordt er bij de Radeko druk gewerkt aan de staal-
konstruktie. Ook dit gebeurt allemaal in de vrije tijd.
Alleen al in de sporthal zeLf moet 35.OOO kg staal ver-
werkt worden. Dit materiaal heeft men reeds gestraald en
gemenied en ligt opgeslagen op het temein van de HTO.
Inmiddels i-s men begonnen met het in elkaar lassen varr
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de konstruktie.
tíanneer er op U een beroep wordt gedaan en U mocht r oÍl-
danks de door U toegezegde medewerking verhinderd zÍ-jn,
laat di.t dan zo nogéli;1k tijdig wetenl
Indien U per abuis nÍet gevraagd bent en U wilt toch mee-
werken aan de bouw, dan kunt U. zich alsnog opgeven bij
F.Bouma (tef.1713) of P.Soepboer (ter.1656)

De beste oerkeenstegeL íe:

"Doe net of die utdete auto tsut iouu is.u

Politicí zíjn mansen die belo»en een bmq te bourten,
zelfe als er geen r'íoier ís.

HET FEEST VAI{ HET LICHT

Het leek mij juist om i-n de donkerste maartd van het Jaar
iets te schrijven over de overwinning van het licht op de
dui-sternis.
December ls biJ uitstek de maand van gezeIlÍgheid.
De maand, waarin rÍij als gezin of familie, gezanenlijk ge-
nietenrvan de gezelligheid van het geven van geschenken.
Gssanenlijk genieten van de lange- gezellige avondenrmet
als hoogtepunten het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.
tÍij ziJn ei ons van berust, dat er dorpsgenoten zijn die
dat màar moellijk kunnen onderschri.jven. Ue zitten boorde-
vol vragen.
Het Jaar 1981 dat met enthousiasme lngeluid is, heeft
niet gebracht wat men er var-r verwachtte. Er zijn wonden
geslagen, ep zijn lege plaatsen ontstaart.
Kinderen kozen een eigen r.íeg, een andere soms dan welke
vaak door de ouders was gedacht.
Er is veel eenzaamtreid, er i-s angst voor de toekomst.
Is er nog wel toekomst?
Mensen zijn, bij a1les vat zLj doen en denken, gebonden
aan het verleden en toch gerieht op de toekomst
Elke gedachte en de daaruit voortvloeiende handelingen be-
palen ons steeds bij het heden én wat komen zal. Alles
wat leeft en beweegt maakt zijn eigen toekomst. Die toe-
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komst màg en móét stoelen op zekerheid en hoop.
Het is de hóóp, die zin en vaart aan het leven geeft.
Het is de hóóp, die zich geeft op een andere en betere
wereld.
Straks vi-eren wi j het Kerstfeest.
víij doen dit ieder op zijn eigen wijze en beleven dit op
or.ze eigen manier. Tóch zit in dit feest een gemeenschap-
pelijk aspect.
Het is de vervaehting, die wij a1len koesteren dat wij op-
nieuw mogen beginnen.
De hoop, dat het nieuwe jaar weer kansen geeft.
De mogelijkheid om mensen te ontmoeten, om opnieuw weer
naar elkaar te luisteren, naar de verhalen van vroeger en
nu. Om ons te herinneren de verhalen uit onze jeugd.
Om ook hierdoor weer te mogen zien dat ons leven een won-'
der is. Het wonder van ons leven, dat zich afspeelt tussen
verleden en toekomst. Die toekomst wordt bepaald door ons

S#is die toekomst wazLg en ondoorzichtig, töch durven
wij het weer aan.

À Een ni-euw jaar, een moeil-ijke fase in ons leven, het ouder
I worcien , eÍtz.
, Vanuit dié hoop én de vervachting, stoelend op het geloof,

wensen wij U allen gezegende Kerstdagen en een gelukkig
nieuw jaar 1982.
Een jaar, met vele kansen en mogeliJkheden.'
Een jaar, waarin wij weer mét elkaar mogen samenwerken en
bouwen aan een toekomst voor elkaar.
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Gooi u't fLessen in de glasbak -
Gebmtík orzs niLli.eu ni.et als truíLnisoat!
Dit is ooor id,ereen een Les;

tnnt ni.arwtd. l<ont g@ig op de fles.
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HET GESPREK

Afgelopen zomer moest ik voor een zakelijke aangelegenheid
bij iemand zÍjn.
Ik werd door de vrouw des huizes binnengelaten. Haar mart
was nog niet thuis. Het kon wel laat worden.
Ik .liet mij ontvallen rrzÍ-en jullie elkaar nog welil - rrwan-
neer spreken jullie elkaar.'r De vrouw reageerde vlot en
zei "wij doen elke flag samen de afwas. Tijdens het afwas-
sen praten wiJ samen en onderhouden zo orlze sociale con-
tacten. En het bevalt ons samen bijzonder goed.r'
Het bovenstaande herinnerde mij aan een verhaal, zo uit
het leven gegrepen.
Het gaat over een gezi-n met drie kinderen. De kinderen ko-
zen bij het groter worden een andere levensweg en levens-
stijl dan hun voorgehouden en voorgeleefd uÍas.
De kinderen gingen de deur uit. De man kwam te overlijden
en moeder bleef alleen over. De drie kinderen kwamen regel-
matig thuis en zorgden goed voor hun moeder.
Toen de verjaardag van moeder in zicht kwam overwogen de
kinderen om moeder een afwasmachine te geven. De jongste
van de drie polste moeder voorzi-chtig wat zij er zelf van
vond.
De moeder zei: rrkind, ik vind het geweldig wat jullie
voor mij willen doen. Ik waardeer het bijzonder, maar dit
meten julli-e ni-et doen rant weet je, vroeger toen jullie
thuiÈ ïanren hadden rij a)-tijd van die goede gesprekken.
Veel van die gesprekken vonden plaats tijdens iret wassen
van de vaat. Voor mÍJ zijn dat bijzonder goede herinne-
ri-ngen. Uanneer ik nu;alleen de afwas doe denk ik terug
aan die gesprekken, denk Ík aan juIlie.

Gemtehten oerspreià.en en rodd.elen

zijn emtstíge oomten oan geLuidshínd.er.
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