HET CORONAVIRUS EN ONZE MARIA KONINGIN GEMEENSCHAP
Beste medeparochianen,
In deze moeilijke, onzekere en angstige tijd als gevolg van het Corona-virus dat onze
samenleving ontwricht, willen we toch met elkaar een hechte gemeenschap blijven.
We hebben als locatieraad daar over gesproken en geven enkele ideeën om dat toch
enigszins mogelijk te maken. Aandacht en contact houden met onze naaste(n) is
kenmerkend in onze MK en van groot belang. In onze zondagsvieringen vragen en
bidden we om om te zien naar elkaar. Er zijn nu geen zondagse vieringen meer in de
kerk. De belangrijke koffie/thee ontmoetingen na afloop dus ook niet, maar hoe
kunnen we het anders doen.
Communicatie en informatievoorziening per mail
In deze tijd is gebruik maken van de moderne communicatie- en
informatiemogelijkheden, zoals email, facebook, enz. meer en meer de norm. Wij
willen daar ook gebruik van maken, maar het is van belang dat dan de mailadressen
van alle parochianen die daar gebruik van kunnen en willen maken juist zijn. Vele
adressen zijn al bekend, maar nog niet allemaal of kloppen niet meer. Stuurt u dan
een mailtje naar Tilly Jongmans (w.jongmans@planet.nl). Zij verwerkt dat in de
ledenadministratie en dan kunnen we daar met inachtneming van de AVG
privacyregels gebruik van maken. Op deze wijze kunnen belangrijke berichten snel
worden doorgegeven.
Niet iedereen kan of wil daar gebruik van maken. Maar ook telefonisch contact is
zeker zo belangrijk en daar is iedereen wel mee vertrouwd. Want hoe makkelijk en
handig ook de nieuwe communicatiemiddelen ook zijn, een menselijke stem via
telefoon van oor tot oor is warmer dan de technische communicatie.
Telefooncirkel
We willen bevorderen dat er per bezorgwijk een telefooncirkel wordt ingesteld en
daarvoor hebben we de wijkcontactpersonen (wcp’n) nodig. Met Jolien Paulussen als
coördinator hebben we daarover gesproken. Zij heeft de wcp’n gevraagd af en toe de
mensen in hun wijk eens te bellen. Vooral ouderen stellen dat zeer op prijs is onze al
gebleken. Maar natuurlijk is het ook zeker niet verkeerd om medeparochianen ook
eens te bellen; beter twee keer een gesprekje dan geen.
Website van Martha&Maria en van MariaKoningin
Door het MM-bestuur is de parochiewebsite (www.marthamaria.nl) voorzien van een
speciale pagina (www.marthamaria.nl/corona) U kunt bijvoorbeeld een digitaal
kaarsje opsteken in de digitale kapel en de actuele berichten lezen van
bisschoppelijke maatregelen.

Ook op onze eigen website (www.marthamaria.nl/mariakoningin) vindt u specifieke
informatie voor onze gemeenschap die voor van belang of interessant kan zijn.
Vieringen alleen nog digitaal te zien en/of te beluisteren
Door de nieuwe maatregelen worden er geen vieringen meer gehouden in alle RKkerken in Nederland tot 1 juni. Dus ook geen eucharistieviering door-de-weeks in de
Nicolaaskerk in Baarn. Wel is er landelijk een groot aanbod om digitaal een viering te
volgen. Voor de OLV-Amersfoort en onze Martha Maria parochies zijn die v ieringen in het
weekend (zaterdag 19.00u en zondag 9.30u) mét virtueel kopje koffie na afloop!
Meer informatie hierover leest u op de website van de parochie.
Raad van Kerken Baarn
De raad van kerken Baarn biedt ook verschillende mogelijkheden als alternatief voor
kerkdiensten. U kunt vieringen beluisteren via internet en radio.
Meer informatie vindt u op de website www.rvkbaarn.nl Ook in de Baarnsche Courant
wordt hier regelmatig informatie over gegeven.
Onze kerk open
Verschillende kerken in onze parochie hebben een devotiekapel die overdag is
geopend om even te bidden of een kaarsje aan te steken. Bijvoorbeeld in de
Nicolaas Baarn in Eemnes en in Soest. Wij hebben die mogelijkheid niet, maar uit
een kleine peiling blijkt dat dit zeer wenselijk is. Er is nu besloten om onze Maria
Koninginkerk open te stellen op zondagen van 11.00 uur tot 12.00 uur; te beginnen
op zondag 5 april. U kunt dan bijvoorbeeld eerst de uitzending van de TV-mis volgen
om 10.00 uur en aansluitend naar onze kerk komen om een kaarsje op te steken bij
de Maria-nis en/of even in de dagkapel plaats te nemen voor een persoonlijk gebed.
De mensen van de locatieraad zullen dan zorgen voor openen en sluiten van de kerk
en dat de landelijke regels m.b.t onderlinge afstand en spreiding in de dagkapel in
acht worden genomen.
Tevens bieden wij aan als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen
om namens u een kaarsje aan te steken bij Maria. Geef uw verzoek dan telefonisch
door aan Honneke en zij gaat dan tijdens haar dagelijkse wandeling met de hond uw
kaarsje aansteken.
Vragen? Suggesties?
Hebt u met betrekking tot deze informatie nog vragen schroomt u niet om de mensen
van de locatieraad te benaderen.
Wim Jongmans (035 5382422) w.jongmans@planet.nl
Ben van Merriënboer (035 5420432) benvanm@outlook.com
Sjef van Dijk (06-45008086) sjef.van.dijk@hotmail.com
Honneke van de Sande (035-5412084) hvdsande@kpnmail.nl
Gerry Olthoff (035-5422763) dolthoff@casema.nl)

De leden van de locatieraad wensen u veel sterkte in deze moeilijke en zorgelijke tijd
en hopelijk blijven wij verschoond van dit verschrikkelijke virus.

