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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Weekbrief tijdens Coronacrisis twee keer per week 

Hoe lang gaat dit nog duren? Deze verwarrende en onzekere tijden maken ons angstig. We hebben 

het gevoel dat we op onszelf zijn teruggeworpen. En we merken nu extra hoe vertrouwd de 

vieringen in onze kerk zijn, hoe zeer we op elkaar betrokken zijn en hoe vanzelfsprekend het is dat 

we bij een gemeenschap horen en gekend zijn bij onze voornaam en achternaam. Die 

vertrouwdheid, dat gevoel van gemeenschapszin en die geborgenheid in de genade van God 

missen we allemaal. Daarom verschijnt deze weekbrief tijdens de coronacrisis twee keer per week. 

Om ons allen het gevoel te geven dat we toch één gemeenschap zijn en om in deze berichten ook 

de troost te ervaren van de ander en God. Leidraad voor de komende weken is een gedicht dat we 

vonden op de voorpagina van het Nederlands Dagblad. 

 

Gebed bij COVID-19 

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel? 

 ‘Wees niet bang’ 

 Maar het lukt ons niet. 

 Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan. 

 Wij bidden: genees de zieken, 

 wees in quarantaine hen nabij. 

 Zegen het eten dat hun wordt gebracht, 

 de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen. 

 Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun 

werk is. 

 Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, 

  

 

laat er een vaccin gevonden worden, 

 help degenen die inkomen mislopen. 

 God, zie om naar alle mensen in nood. 

Midden in het leven zijn wij door de dood 

omvangen, 

maar meer nog, U omsluit ieder van ons, 

U legt Uw hand op ons. 

Doe ons wonen in Uw beschutting. 

En troost ons met het uitzicht op een nieuwe 

aarde 

waar geen pest meer rondwaart in het donker, 

waar de volken genezing vinden. 

Wim Houtman 

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

Tien mensen vonden zaterdagmiddag de weg naar onze open kerk: om te bidden 

Het was een ontroerend gezicht. De mensen van onze geloofsgemeenschap. De een kwam met een 

rollator binnen, de ander met een stok. Weer een ander schuifelde naar het Memoriale om daar een 

waxinelichtje te ontsteken. En dan was er zomaar een gezin van wie de vrouw lang bleef knielen, 

biddend vol overgave. Maar daar was ook een vrouw die dicht bij Maria ging zitten. Waar waren haar 

gedachten: bij wie? Ze stak een kaarsje aan in een kerk die steeds intiemer werd. Buiten ging het 

regenen, waaien en werd het duister. Binnen was het warm en zochten mensen steun bij Maria, bij 

God, bij hun overleden dierbaren. Er was geen muziek. Het was stil, doodstil, net zo stil als de stille 

oorlog buiten tegen het virus. Het duurde bij elkaar anderhalf uur. Nooit duurde de stilte zo lang, 

nooit was die zo hard nodig. Komende zaterdag is er een vervolg, weer van 16.00 tot 17.30 uur, een 

verwarmde kerk die op u wacht, God die op u wacht. 
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Zondagochtend bleef de kerk dicht, slechts één fietser kwam voor niets, Rens Kersten 

Het was een vervreemdend tafereel, die lege kerk met gesloten deuren. Iedereen was op de hoogte, 

behalve die ene fietser uit De Bilt, Rens Kersten. Met pijp in de mond kwam hij aanfietsen. Hij had zin 

in de kerk. Maar het virus besliste anders. Rens krijgt ook voortaan de weekbrief via de mail en kan 

niet meer voor gesloten deuren komen. Want die blijven nog wel even dicht, gezien de toespraak van 

onze minister-president. De verwachting is dat het nog veel langer gaat duren. We zijn dan 

aangewezen op de eucharistieviering op NPO2, die begint om 9.45 uur met het Geloofsgesprek. Een 

viering beluisteren uit de de Nicolaaskerk in Baarn, waar vieringen zijn op zondag en door de week, is 

ook mogelijk. Zie daarvoor de website van onze parochie , onder kopje “Vieringen”, “Vieringen 

luisteren”.  De presentatie van de communicanten op Palmzondag gaat in elk geval niet door. Over 

een andere verspreiding van de palmtakjes rond Palmpasen wordt nog nagedacht. Meer informatie 

volgt daarover. 

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

Avond over Pelgrimsreis, op 31 maart, gaat niet door 

Het kabinet heeft alle Nederlanders het advies gegeven niet naar het buitenland te gaan. Alleen al 

daarom is het begrijpelijk dat het reiscomité de avond van 31 maart heeft afgelast. Wat dit allemaal 

betekent voor de definitieve reis, is nog onduidelijk. Het reiscomité houdt alle geïnteresseerden op 

de hoogte over alles wat er in de komende dagen en week nog over deze reis te berichten is.  

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

Er gaat meer niet door, dezer dagen zoals de Stille Omgang in het weekend van 21 maart. De 

laatste jaren gingen Anton Sonderman, Sonja Cornelissen en Leo Fijen naar Amsterdam om deze 

Stille Tocht te lopen, ter herdenking aan de communie die niet ging branden in het vuur, 675 jaar 

geleden. Het is wrang dat in dit jubileumjaar deze unieke processie niet mag worden gehouden. 

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

Het is de tijd van afspraken die vervallen, van vaste rituelen die achterwege blijven en van 

waardevolle leesavonden die niet doorgaan. We worden allemaal op onszelf teruggeworpen. Dat 

valt niet altijd mee. Daarom is onze vraag: wilt u ons mailen hoe u de dag doorkomt, wat u troost 

geeft en welke tekst u houvast geeft in deze tijd. We publiceren graag uw antwoorden. Mail ons dus: 

moniquefijen@hotmail.com .  

En als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924.  

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

Nieuwe boek van pastor Gerard de Wit is verschenen, zijn nalatenschap over een kerk die zichtbaar 

is in de samenleving. Als er ooit een moment is, dan gebeurt het nu: de relevantie van een kerk die 

troost en heelt. Pastor De Wit is altijd de pleitbezorger geweest van zo’n kerk. We feliciteren hem 

met zijn boek en wensen hem sterkte in deze dagen. Want ook hij zit opgesloten in het fraterhuis. 

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

We eindigen met een troostende tekst van Marinus van den Berg:  

Wees ons nabij 

Wees ons leven nabij 

nu we afstand van elkaar moeten houden 

Wees ons leven nabij 

nu een vreemde ziekte, oncontroleerbaar, ons leven belaagt 

Wees ons leven nabij 

nu we niet weten hoe lang dit zal duren 

Wees ons leven nabij 

dat wij niet omlaag getrokken worden 

Hoor ons, gij mild in ontferming, U zult uw aanschijn niet afwenden 
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