
 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

Beste mensen, medegelovigen, 

 

Aankomend weekend is het zo ver, het officiële 

slotfeest van het jubileumjaar. Wat een mooie 

activiteiten hebben we gezien. Hierbij alweer de 3e 

nieuwsbrief. 

 

Deze nieuwsbrief is ook bedoeld om u, vooral onze 

vrijwilligers, een stem te geven.  

Dus open ik met: “hulde aan alle lieve mensen die 

onze kerk zo vaak voorzien van die hulp waardoor 

onze vieringen mogelijk worden”. 

 

 Wellicht heb ik geen volledige lijst maar denk aan 

onze kosters, de verzorgers voor de koffie en van de 

bloemen, onze pastoraatsgroep, de locatieraad, de 

collectanten, de cantores en de mensen die onze 

kerk schoonhouden of onze begraafplaats 

onderhouden. Allemaal mensen die dit doen zonder 

er iets voor terug te vragen. Ook ons secretariaat zie 

ik geweldige ondersteunende dingen doen, vaak ook 

in vrije tijd.  Wist u dat we 120 vrijwilligers hebben? 

Kom er gerust bij. 

 

HH. Michaël en Laurens 

 



 
  

Ik wil ook even speciaal stilstaan bij iedereen die in voorbereiding naar de 125 jaar 

viering zoveel werk hebben verricht. De organisatie van een dergelijk feest vereist 

langdurig voorbereiding. Mensen worden bevraagd, ideeën worden uitgewerkt, 

materiaal ontwikkeld, met uiteindelijk een prachtig resultaat. Dank, dank, dank. 

 
De Paaswake op tv was op een laat tijdstip, de bezetting in de kerk was daarmee ook 

wat lager. Omdat er eerst een generale repetitie was, was het best een lange zit voor 

veel van onze vrijwilligers en ook voor ons Ecclesia onder leiding van Peter Steijlen. 

Het resultaat mocht er zijn. Zie de reacties verderop in het blad. Jammer dat de eerste 

minuten de geluidsverbinding met Hilversum slecht was, maar gelukkig werd dat 

hersteld. Hulde aan alle betrokkenen, het was een mooie viering. 

 

Aanstaande zaterdag 18 mei wordt er weer onderhoud aan het kerkhof gepleegd en 

wel tussen 09.00 en 12.00 uur. Wellicht kunt u maar een uurtje helpen, maar kom 

vooral. 

 

Met passie om informatie te delen hebben we deze nieuwsbrief gestart. Wellicht dat 

we de komende tijd minder frequent deze nieuwsbrief uitbrengen. Het is uiteraard 

afhankelijk van de informatie die we mogen ontvangen. Dus heeft u nieuws, neem dan 

gerust contact op met het secretariaat. 

 

Veel leesplezier en als u een bijdrage heeft hoor ik dat ook graag van u. 

Stephan 



 
Michaël-Laurensgemeenschap 125 jaar en de toekomst 

De afgelopen weken hebben we 3 sprekers te gast gehad in de ontmoetingsruimte van 
de kerk. Leo Fijen, Patrick Kuipers en Erik Borgman hebben ons hun overdenkingen en 
inspiratie aangeboden met betrekking tot de toekomst van de kerk.  

Op 16 mei ontvangen we de laatste spreker, Danny Hakvoort. Hij is misschien wel 
extra interessant voor ons omdat hij qua leeftijd tot de jongeren behoort. 

Daarna vieren we op 19 mei het officiële slotfeest van het jubileumjaar. De werkgroep 
125ML heeft veel uitnodigingen verstuurd! Het Gospelkoor Sparks of Joy uit 
Westbroek zal de viering muzikaal ondersteunen. 

Op 26 mei willen we iedereen van harte uitnodigen, om na de viering en de koffie, een 
uurtje met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk.  

Dit willen we doen in de vorm van een ronde tafelgesprek. Er zijn 4 vragen en elk 
kwartier komt een andere vraag aan de orde. Naast u zijn de jeugd van 12-15 en de 
jongeren van 15-30 welkom in een speciaal voor hen gemaakt programma rondom 
deze vragen. Aansluitend is er een eenvoudige lunch voor alle deelnemers. De 
kinderen, jonger dan 12 jaar, komen op 19 mei bij elkaar rond dit thema. 

 



 
We hopen dat we elkaar kunnen inspireren en enthousiast worden van alle gedachten 
en ideeën die we met elkaar mogen delen. Tijdens de lunch willen we kort samen 
vatten wat er tijdens de gesprekken aan de orde is gekomen. Deze ideeën zullen een 
inspiratiebron zijn voor het beleid van deze locatie voor de komende jaren. Doet u 
mee? Wilt u met uw medegelovigen van gedachten wisselen over de toekomst van de 
kerk? Zet dan 26 mei alvast in uw agenda! U bent van harte welkom. 

Met vragen kunt u terecht bij Ineke Vernooij (030-2250737). Als u mee wilt lunchen, 
wilt u zich dan aanmelden bij het secretariaat i.v.m. de inkoop (030-2200025). Voor 
het gespreksgedeelte hoeft u zich niet op te geven. 

 
JUBILEUM SLOTVIERING OP 19 MEI IN DE MICHAELKERK 
 
We hebben al vele activiteiten, mooie vieringen en concerten gehad in het kader van 
125 Michael/ Laurensgeloofsgemeenschap. ZONDAG 19 MEI OM 10.00 UUR zal Pastor 
Frans Zwarts voor gaan in de eucharistieviering en het Gospelkoor Sparks of Joy zal de 
liederen verzorgen. Het thema is : Geloof in je toekomst, in onze toekomst. 
 

 
 
Na de viering is er aansluitend een receptie en is er nogmaals gelegenheid om de 
fototentoonstelling te bezichtigen. 
We hopen ook vele genodigden, o.a. oud voorgangers, pastores en andere relaties te 
mogen ontmoeten. Ook zullen er voor de jeugd activiteiten zijn. 
Heeft u vervoer nodig naar de kerk bel naar het secretariaat op werkdagen van  
09.00-12.00 uur ( 2200025). 
 
Met hartelijke groet, Ans 
 



 
Bemoedigend en inspirerend.   

Derde lezing over de Toekomst van de Kerk in het kader van het 125 jarig bestaan van 
de Michael-Laurens Geloofsgemeenschap, door Erik Borgman 11 april 2019.  
  
Diep onder de indruk liep ik op de avond van 11 april naar huis. Oud parochiaan en 
hoogleraar Publieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg Erik Borgman wist mij in 
zijn lezing van die avond, getiteld Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden 
van afbraak, te raken.   
 
Kille cijfers maar ook het gevoel bij vele parochianen geven aan dat het niet goed gaat 
met onze kerk. Veel wat wij van waarde vinden lijkt te verdampen of afgebroken te 
worden, iets wat, zoals Borgman dat beschreef, niet uniek is voor de kerk alleen.  
 
Veel instituties, zoals vakbonden, politieke partijen die we in de naoorlogse 
ordening zo van belang vonden lijken hetzelfde lot te treffen. Maar wat zegt het 
verleden over de toekomst. We weten één ding zeker, zo betoogde Borgman: ‘er 
is altijd hoop, al lijkt het er soms niet op’.  Borgman maakte indruk met voorbeelden 
van die hoop.  
 

 
 

Kijk naar de migranten, kijk naar de kerk die gebouwd werd in de z.g. jungle van Calais 
(zie foto).  ‘Moeten we misschien niet iets leren van de mensen, waarvan wij denken 
dat ze iets van ons moeten leren, zoals de migranten in Calais’ hield Borman ons voor.  
 
Zelf bouwen aan een plek van hoop, een plek van oriëntatie en steun voor zoekende 
mensen. Een plek waar mensen God ontmoeten, waar mensen bemoedigd worden; 
kwetsbaar maar vitaal. Geen vergaderingen of grootse beleidsplannen, maar ieder dag 
op zoek naar de strohalm die ons bij elkaar brengt en verbindt, in de wetenschap dat 
God daarin aanwezig is.   



 
 

 
Borgman citeerde in zijn lezing veelvuldig onze Paus Franciscus. Een van de citaten 
uit Evangelii gaudium bleef mij met name bij: “Ik geef de voorkeur aan een kerk die 
gewond is, pijn lijdt en vuil is omdat zij zich buiten op straat begeeft, boven een kerk 
die ongezond is omdat zij zich opsluit en vastklampt aan haar eigen veiligheid”. Toen ik 
dit citaat dieper liet doordringen realiseerde mij hoe moeilijk ook ik dat loslaten van 
wat ik eens zo mooi vond en waar ik zo aan gehecht ben, vind. De kerk waarin ik ben 
opgegroeid en die zo belangrijk voor mij was en is lijkt in haar huidige vorm geen 
toekomst meer te hebben.  
 
Borgman inspireerde mij om dit diepe verdriet toe te laten, maar ook om er niet in te 
blijven hangen. Of om zoals Borgman dat mooi betoogde in zijn verhaal, ‘te durven om 
in vertrouwen op zoek te gaan naar een toekomst voor onze kerk en 
geloofsgemeenschap die al lang begonnen is, maar die we nog moeten leren 
zien’. Vanuit de realisatie dat ‘de waarheid van de kerk niet haar succes in de 
wereld is’. Geen kerkelijk maakbaarheids-denken of beleidsplannen, maar ons simpel 
open proberen te stellen om ons te laten raken door het evangelie, en de 
sacramenten; door ons te laten raken door de ander. Soms in de kerkgebouwen die er 
nog zullen zijn, of al dan niet in andere vormen gebouwd zullen worden, maar ook op 
onverwachte plekken; op plekken waar we God niet meteen vermoeden, maar waar 
Hij wel is.   
 
Zo loop je dan ‘s avond laat in je eentje naar huis. Onverwacht en vol van inspiratie om 
samen verder te zoeken, vol met verhalen die ik wil delen met anderen, jong en oud, 
die soms zonder het zelf te weten ook op zoek zijn naar oriëntatie en zin; op zoek naar 
God.   
  
 Wim Kremer   



 
Reacties naar aanleiding van de Paasviering  

- “ik heb deze week veel mensen op het kerkhof gesproken die het een hele 
mooie viering vonden. Er waren mensen uit Amersfoort en Zeist. Vanmiddag 
mensen ook op de fiets uit Utrecht. Ze vonden de viering en het koor 
fantastisch. Ze wisten niet dat dit zo een mooie kerk was. Ze vroegen of ze ook 
binnen mochten kijken. Ik heb ze toen uitgelegd dat dit niet mogelijk was en 
dat ze dat anders in de morgen aan het secretariaat konden vragen en dat ze 
zondags bij de viering welkom waren. Ze waren van plan om te komen. Het is 
wel leuk om al die complimentjes in ontvangst te nemen. “ 

- “Ik vind dat we de vrijwilligers niet genoeg kunnen bedanken voor hun 
geweldige inzet tijdens de Paasviering. Met name wil ik eens stilstaan bij onze 
kosters die achter de schermen ontzettend veel werk hebben verricht om deze 
viering mogelijk te maken.”  

- “Lang leve het prachtige Ecclesiakoor, mijn complimenten!  
Een aantal jaren geleden was ik ook koorlid, en nu zag ik veel bekenden terug 
op de televisie - het geluid had even startproblemen, maar tjonge, wat klonk 
het daarna weer fantastisch...echt een koor dat er stáát! 
Ik had er zo weer tussen willen staan.” 

- “Beste mensen, graag wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de 
medewerking aan de uitzending van de Paaswake afgelopen zaterdag! Wij 
hebben jullie medewerking en warme ontvangst als zeer prettig ervaren en 
alles is heel soepel verlopen. Het is ontzettend jammer dat er de eerste 10 
minuten van de uitzending een enorme storing in de verbinding zat waardoor 
het ontsteken van het Paasvuur met horten en stoten kwam. In zo’n geval gaat 
blijkbaar alles mis want op de back-up die in de wagen heeft meegelopen blijkt 
geen geluid te staan. Hierdoor kan helaas de uitzending op onze site en in 
Uitzending gemist niet worden aangepast, excuses daarvoor.  Nogmaals heel 
hartelijk dank voor jullie medewerking en wat mij betreft graag tot een 
volgende keer”. 

-  

 
 



 

 

 
 

Onderhoud kerkhof: zaterdag 18 mei tussen 9 en 12 uur. 

 2019 Mei  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec  

Kerkhof  18    13  31    26      

Gebouwen    22      14    30  14  

 

 

Mededelingen: 

In de maand mei zijn er weer Rozenkransvieringen, iedere zaterdag om 17:00 uur. 

 

Op zondag 05 mei is na de viering mw. Riny Balvers in het zonnetje gezet door Mieke 

Hesp om haar te bedanken voor de vele jaren vrijwilligerswerk.  

Ze is o.a. wijkkontaktpersoon  geweest. 

Ze heeft een mooie bos bloemen ontvangen. 

 

 

Aan of afmelden voor de nieuwsbrief:  

Om de kosten voor onze locatie te beperken, is bewust gekozen voor een digitale 

nieuwsbrief. U kunt zich voor deze brief af- en aanmelden via de locatiesite. Voor 

aanmelden: klik op contact en vervolgens op aanmeldformulier of klik op deze link 

aanmelden. Neem contact op met het secretariaat als u problemen ondervindt. 

 

 

 

 

 

https://parochienet.nl/debilt/index.php?Nav=52

