
 

     Weekbrief Maartenskoerier 3 – 10 november 2019 

NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Synode in Rome over Amazone vraagt paus Franciscus om gehuwde priesters 

Dit nieuws is natuurlijk niet in eerste instantie van belang voor de voortgang van onze 

geloofsgemeenschap en toch raakt het ons ook. Want bisschoppen en deskundigen uit het 

Amazonegebied hebben in grote meerderheid positief geadviseerd aan de paus om deze 

gehuwde priesters mogelijk te maken. De achtergrond daarvan doet in niets denken aan 

onze situatie. Wij hebben minstens twee keer per maand een priester die voorgaat in de 

eucharistieviering. In het Amazonegebied komt een priester soms één keer in de twee jaar 

langs om de eucharistie te vieren. Dat wordt terecht als een noodsituatie gezien. En daarom 

heeft de synode over deze dunbevolkte gebieden aan de paus gevraagd om de gehuwde 

priester mogelijk te maken. Die moet dan wel diaken zijn, een gezin hebben en al veel langer 

werkzaam zijn als vrijwilliger of professional voor de RK kerk.  

Zo groot is de nood elders niet, daarom valt niet te verwachten dat paus Franciscus in zijn 

antwoord op deze vraag de Westerse Kerk betrekt. Algemeen is bekend dat de huidige paus 

– in al zijn openheid naar nieuwe wegen in de kerk – ook een groot voorstander is van het 

celibaat. Maar de paus heeft met het oog op de urgentie in de Amazone wel aangegeven dat 

de synode de dingen niet bij het oude moest laten. Te verwachten valt dat de paus voor de 

Amazone een uitzondering zal maken. Het antwoord van de paus laat meestal wel enige tijd 

op zich wachten. Optimisten verwachten dit antwoord al voor de Kerstdagen, doorgaan komt 

zo’n antwoord pas in de loop van het nieuwe jaar. 

Voor het Amazonegebied is ook gewezen op de mogelijkheid om vrouwen toe te laten tot het 

ambt van diaken. Daarover heeft paus Franciscus al eerder een studiecommissie opgericht. 

Die heeft de opdracht toen teruggegeven, want de stemmen staakten in deze commissie. De 

synode over het Amazonegebied heeft nu weer aan de paus gevraagd om deze commissie 

opnieuw in te stellen en alsnog te onderzoeken of de vrouwelijke diaken in de toekomst een 

mogelijkheid kan zijn. Deskundigen hebben erop gewezen dat deze commissie voor een 

onmogelijke opdracht staat. Daarom is er minder optimisme over de kansen van vrouwen in 

het ambt van diaken. 

De vraag is natuurlijk wat het belang is van deze ontwikkelingen voor de katholieke kerk in 

het Westen, dus ook in onze regionen. Er valt niet te verwachten dat paus Franciscus op 

korte termijn de deur zal openen voor gehuwde priesters. Maar ook valt niet te ontkennen dat 

de deur op een kier is gezet. En het is geen toeval dat de bekende Oostenrijkse 

pastoraaltheoloog Paul Zulehner in het openbaar er voor heeft gepleit dat Duitstalige 

bisschoppen net zulke moedige voorstellen zullen gaan aan de paus als de synode over de 

Amazone heeft gedaan. Deze Zulehner doet dit voorstel om ‘de eucharistische honger van 

geloofs-gemeenschappen zonder priester te kunnen stillen’. Ook die situatie is niet aan de 

orde in onze regionen. Daarnaast hebben hoofdredactionele commentaren van Trouw en 

Nederlands Dagblad terecht er op gewezen dat de crisis in onze kerk veel dieper gaat dan 

de discussie over gehuwde priesters. Er wordt dan vaak verwezen naar de Duitse 

Evangelische Kerk die gehuwde voorgangers kent en vrouwen in het ambt telt en minder 

kerkbezoek registreert dan in Nederland. Blijkbaar is onze cultuur zo geïndividualiseerd en 

geseculariseerd dat mensen het steeds moeilijker vinden om met enige regelmaat bij 



kerkdiensten of eucharistievieringen te komen. Deze diepgaande ontwikkeling in onze 

cultuur – gevoegd bij veel digitale ontwikkelingen – heeft zo’n sterke invloed dat steeds meer 

mensen afhaken bij grote organisaties als vakbonden, omroepen, kranten en 

sportverenigingen. Steeds minder mensen zijn ergens lid van. De kerken hebben daar ook 

onder te lijden, celibaat of geen celibaat.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Als God renoveert – de leesclub gaat beginnen Over bovenstaande thematiek gaat ook 

het spraakmakende boek dat in de hele parochie van Martha en Maria wordt besproken, op 

30 november tijdens een parochiedag voor locatieraden en pastoraatsgroepen in Baarn en 

op 1 februari 2020 bij een nieuwjaars-bijeenkomst. Ook in onze geloofs-gemeenschap gaan 

zo’n acht mensen het boek van James Mallon lezen. Ze beginnen op 18 en 25 november. 

Steeds worden er twee hoofdstukken behandeld. En de centrale vraag in dit boek is: wat 

doen we zelf om een meer gastvrije en vernieuwende geloofsgemeenschap te worden? Hoe 

gastvrij zijn we naar nieuwkomers, wanneer getuigen we zelf van ons persoonlijk geloof in 

Christus en voor welke liederen kiezen we eigenlijk? Want onderzoek heeft uitgewezen dat 

liederen die God loven het best passen bij de zoekende mensen in deze tijd. Welke rol speelt 

de preek in onze kerk en in hoeverre zijn we echt geloofs-gemeenschap? Al deze vragen 

komen aan bod in dit boek dat door steeds meer kerken in Nederland gebruikt wordt om op 

een andere manier naar de toekomst te kijken. Daarin speelt ook de dienstbaarheid aan de 

naaste een rol. Het spreekt vanzelf dat in deze nieuwsbrief verslag zal worden gedaan van 

de ervaringen van deze leesclub. Natuurlijk wordt er ook bericht over de parochiedag van 30 

november in Baarn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eucharistieviering op donderdag 31 oktober goed bezocht Pastoor Joachim Skiba hield 

afgelopen donderdag een inspirerende overweging in een viering die goed werd bezocht en 

die een gezellige afsluiting kende met een broodje in De Mantel. Ook voor 2020 staan vier 

eucharistievieringen door de week en verspreid over het jaar op het programma. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuws over parochianen  

Kim van Keeken is gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze herstelt nu van een operatie. 

Een kaartje zal ze leuk vinden: Dorpsweg 102 3738 CH Maartensdijk. 

Ook Ria Miltenburg heeft heupproblemen. Helaas loopt het herstel van een operatie wat 

moeizamer. Ria, we wensen je veel sterkte! 

We hopen Kim en Ria spoedig weer in de kerk te zien.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sint Gerardus Dagkalender is weer te koop De verkoop van de Sint Gerardus 

Dagkalender 2020 is begonnen. Deze is verkrijgbaar bij Boukje Andringa thuis, 

Maertensplein 65 (0346-216240) of op zondag na de viering.  

De kalender kost € 7,40.

 

Zondag 10 november 09.30 uur:               Zondag 17 november 10.00 uur: 
Open Huisviering                                       WOCO-viering 
Pastor Wies Sarot                                      Anton Sonderman 
Familiekoor                                                Samenzang 
 
Misintenties zondag 10 november: pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; 
ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; pastoor Van Leur; 
frater Bruno Peters; mgr. Van Straelen    

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com 
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