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NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Het kon niet uitblijven, de kerken van Nederland sluiten niet alleen in het weekend maar ook door 

de week. En dat allemaal tot 1 juni, Pinksteren dus. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om 

de orde te handhaven. En ook de regel van groepen kleiner dan 100 mensen (die dan wel op zondag 

in de kerk zouden mogen) is voorbij. Daarnaast is ons allen gevraagd om nooit meer dan drie 

personen extra tegelijk in een ruimte te hebben. Wie daarop door redeneert, kan op zijn klompen 

aanvoelen dat de kerk ook de zaterdagmiddag niet meer open kan zijn. Afgelopen zaterdag kwamen 

er bijna 40 mensen in de kerk. Dat was prachtig (veel dank daarvoor), maar dat is in de huidige 

situatie niet meer te verantwoorden. Dus vanaf komende zaterdagmiddag is de kerk ook gesloten. 

Als u toch wilt dat er een kaarsje moet branden, zijn er twee mogelijkheden. U geeft een speciale 

intentie bij het emailadres van deze weekbrief op, dan zullen wij zaterdagmiddag voor u daar een 

kaarsje opsteken, anderhalf uur lang. Of u gaat naar de website van Martha en Maria en steekt daar 

digitaal een kaarsje op, zie het laatste bericht van deze weekbrief. 

Deze woensdag 25 maart zijn er twee bijzondere momenten: eerst nodigt paus Franciscus alle 

christenen vandaag om 12.00 uur uit om wereldwijd samen het Onze Vader te zingen. Dat is te 

volgen op de website kro-ncrv.nl/katholiek of op de facebookpagina kro-ncrv.nl/katholiek. De heilige 

vader doet deze oproep als een bede tot God om de ellende uit te houden en daar ook een einde aan 

te maken. Hij doet dat op een bijzondere dag, 25 maart, precies negen maanden voor de geboorte 

van Christus. Dus: het bidden van het Onze Vader is ook een verwijzing naar de Moeder van God, op 

de dag dat Maria de annunciatie kreeg. 

Maar er is ook een belangrijk moment vandaag: om 19.00 uur. Dan luiden de klokken van alle 

kerken in Nederland, als een smeekbede aan God om ons te verlossen uit deze ziekte van dood en 

verderf. Ook de kerk van Sint Maarten doet hieraan mee, een kwartier lang. Kees van Rooijen meldt 

zich dan om tien voor zeven en zet de klokken op tijd in beweging. Let er echt op, om 19.00 uur, 

klokken die ons gebed naar boven doen opstijgen en God vragen om ons hier te helpen. We kunnen 

niet zonder die hulp van de Eeuwige. 

Komende vrijdag 27 maart wordt er ook geschiedenis geschreven: dan zal de paus voorgaan in een 

speciale gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’ op een leeg Sint Pietersplein. Aansluitend zal 

Franciscus de zegen Urbi et Orbi geven. Dat is echt historisch en te volgen op NPO2, vanaf 17.55 uur. 

Het is uniek dat de paus de zegen voor stad en wereld geeft op een andere dag dan Pasen en 

Kerstmis. Toch doet de paus het nu, omdat hij deze crisis als een levensbedreigende situatie ervaart 

voor de hele mensheid.. Toen Franciscus het aankondigde afgelopen zondag, zei hij letterlijk: ‘We 

zullen luisteren naar het Woord van God. We zullen onze smeekbeden laten opstijgen. We zullen het 

Allerheiligst Sacrament aanbidden’. 

Anton Sonderman stuurde de redactie van deze weekbrief zijn eigen mijmering bij het niet 

doorgaan van de Stille Omgang, in het weekend van 21 en 22 maart 

Stil loop ik de omgang door mijn hoofd. 

Ook de Stille Omgang gaat dit jaar niet door; het is zaterdag 21 maart 2020. Jarenlang liepen Leo en 

ik de stille tocht door Amsterdam, met z’n tweeën, soms met andere kerkgenoten, de laatste jaren 

ook met Sonja. We liepen in de voetsporen van onze vaders. Mijn vader organiseerde in de jaren 

mailto:moniquefijen@hotmail.com
http://www.marthamaria.nl/


vijftig de busreis vanuit het zuiden van Brabant naar Amsterdam. Drie volle bussen van Bolders 

Touringcarbedrijf vertrokken op zaterdagmiddag. Allemaal mannen, toen nog. We zwaaiden ze uit. Ik 

wist niet waarheen, was nooit in Amsterdam geweest. Er waren nog niet veel snelwegen. Pas 

zondagmiddag kwamen ze terug. Mijn vader vertelde over het mirakel van vroeger en hoe druk het 

nu geweest was. Het bleef een mysterie.  

Leo en ik kwamen op hetzelfde idee: laten we de traditie oppakken en samen naar de Stille Omgang 

gaan. Een schoolreisje in de nacht. We waren in de prachtige Nicolaaskerk tegenover het centraal 

station, in de Papegaai aan de Kalverstraat en in de Begijnhofkapel. Daar begonnen we met een 

Eucharistieviering. De kerk letterlijk tot aan de nok gevuld met pelgrims, mannen, vrouwen, ook 

jongeren en zelfs kinderen. Wat genoot ik van het voorgaan van pastor Dick van Klaveren, zijn 

inspirerende overweging uit het hoofd, zijn prachtige zangstem. De opmaat voor de stille tocht door 

de binnenstad die we daarna liepen. De stad was allesbehalve stil. Dat maakte het stille persoonlijke 

gebed onderweg niet eenvoudig.  

Het was en blijft een bedevaart om op terug te kijken en weer naar te verlangen. Nu is het stil in 

Nederland en zoveel andere landen door de coronacrisis. Ik houd van stilte, stilte in de natuur, stilte in 

de museumzaal als er geen andere bezoekers zijn. Maar deze stilte is anders. Met gedachten aan 

zovelen die getroffen zijn. Mensen die hulp en bezoek nodig hebben en het niet of onvoldoende 

kunnen krijgen. In die eenzaamheid denk ik aan Jezus aan het kruis. Hoe Hij is gestorven voor ons 

allemaal. We kunnen het dit jaar niet samen herdenken op Goede Vrijdag. Maar ons geloof gaat 

verder, het wordt Pasen, feest van opstanding en nieuw leven, nieuw geloof ook. Stil loop ik de 

omgang door mijn hoofd.  

Anton Sonderman 

Laten we de overledenen, die genoemd worden in de  misintenties bedoeld voor de vieringen 
van 15, 22 en 23 maart, in onze gebeden opnemen:    
heer Etwald Goes; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; heer Dirk Klaarenbeek; mevrouw 
Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Verweij en Miltenburg 
heer Ben Woorts ; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg; zuster Margareth 
ouders Kees en Lucy Thijs; mevrouw Connie Zuk - van der Laan; heer Theo Andringa; mevrouw 
Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; familie J.C. Kemp – Vendrig; ouders 
Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; heer Huib 
Mekel; ouders Stornebrink - Korrel 
 

 

Op de website van de parochie www.marthamaria.nl bestaat de mogelijkheid om digitaal een 
kaarsje met een intentie aan te steken.  

 
Mocht u niet over een computer beschikken, dan kunt u Monique Fijen vragen om namens u een 
kaarsje met een intentie aan te steken: 0346-213945. 
De zondagse  viering beluisteren uit de Nicolaaskerk in Baarn  kan via de website van onze 
parochie , onder kopje “Vieringen”, “Vieringen luisteren”.   
Als u hulp nodig heeft of behoefte heeft aan een gesprekje kunt u contact opnemen met  
Corrie Bosman: 035-5770924.  
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