HH. Michaël en Laurens

Beste mensen, medeparochianen,
Het werk ligt grotendeels stil. De deuren zijn dicht. Het is stil. Stiller dan we willen zijn
wellicht, dus tijd voor wat overwegingen.
Het werk wordt al jaren gedragen door de vele vrijwilligers met hun handen, hoofden
en schouders. Veel dankbaar werk is verricht. Voordat het coronavirus zijn entree
maakte waren er zorgen over het vele werk wat verricht moet worden en het aantal
vrijwilligers dat op leeftijd komt.
De voorzitter van onze locatieraad legt naar verwachting dit jaar het voorzitterschap
neer. Hij leek haast onvermoeibaar met zijn inspanningen in de afgelopen jaren voor
onze kerk. Het wordt ook steeds duidelijker dat we er nog meer met elkaar naar
moeten zoeken om de zaken functioneel op orde te houden. Daarvoor zijn denkers en
doeners nodig; handen, schouders en hoofden.
Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een projectenlijst met allerlei grote en kleine
activiteiten voor de komende periode. Hoewel het vermoedelijk nog enige tijd gaat
duren voordat we weer wat dichter bij elkaar kunnen zijn, hier alvast een oproep om
uw eigen overwegingen te maken. De bijlage staat ook op de website, onder
nieuwsbrief 7 bijlage.
Ik heb de mijne gemaakt. Ik roep u op om ook een taak te kiezen, deze samen met uw
eigen familie, vrienden of buren te doen en het plezier te ervaren om het samen op te
pakken. Kijk eens op de projectenlijst of u iets kunt doen en bespreek het samen. Ik
heb het ook gedaan met mijn gezin. En als het virus gaat liggen, doen wij mee. Stuur
het secretariaat een mail als u iets zou willen oppakken, met wie en wanneer.
Veel leesplezier, Stephan.

Kijk een beetje naar elkaar om!
Nu we vanwege de coronacrisis elkaar niet meer in de kerk ontmoeten
kunnen we natuurlijk naast het bidden thuis en naar de eucharistieviering
op de TV kijken ook een beetje naar elkaar om kijken via de telefoon of
een kaartje sturen naar iemand uit onze geloofsgemeenschap. Een mailtje of
een appje kan natuurlijk ook. Het is maar net wat bij u past.
De post komt gewoon langs en een kaartje is gauw geschreven. Of geef een
bloemetje af bij iemand die het moeilijk heeft.
Een klein gebaar, een beetje aandacht, doet wonderen.

Voedselbank
De levensmiddelen die ingezameld waren voor de voedselbank zijn daar
afgeleverd en ze waren er blij mee. Als u nog wat wilt geven voor de
Voedselbank kan dat uiteraard altijd tijdens kantooruren van het
secretariaat van 9-12 uur door de week.
Tot nog toe is daar iemand aanwezig en anders bel even van te voren 030-2200025.
Met elkaar maken we er wat van. En we hopen dat het virus verre van ons
allen blijft.

Wijkcontactwerk Michael/ Laurensgeloofsgemeenschap
Ans Weerdenburg

Gebed
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Vieringen
Zoals u al heeft gemerkt, heeft het coronavirus ook grote gevolgen voor het kerkelijk
leven. Waren de kerken al gesloten tot en met 6 april, nu hebben de bisschoppen die
termijn verlengd. Ze hebben afgekondigd dat tot en met 31 mei alle publieke vieringen
vervallen om op die manier verdere verspreiding van het virus in te dammen. Dat
betekent ook dat er met Palmpasen, de Goede Week, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren geen publieke vieringen zullen zijn.

Meer informatie vindt U op: https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-allepublieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
In onze gemeenschap zijn andere vormen van (op afstand) meevieren mogelijk in deze
periode!
Via kerkomroep: https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/ kunnen de
vieringen in de Nicolaas Baarn worden meegevierd.
In het weekend verzorgt pastor Roderick Vonhögen vieringen vanuit de St. Josephkerk
in Amersfoort, te volgen via https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistiecoronavirus/ en op de facebookpagina van pastor Roderick:
https://www.facebook.com/FatherRoderick.
De vieringen beginnen op zondag om 9:30 uur en celebrant is pastor Vonhögen.
Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat vóór donderdag 11:00 uur.
Vanuit verschillende locaties van de Martha en Maria parochie zijn ook vieringen te
beluisteren via https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/ .

Digitale kapel
Ook is er gelegenheid om elkaar digitaal te ontmoeten, en wel in de kapel op de
website. Daar kunt u tevens een kaarsje branden en op die manier toch uw zorgen
kenbaar maken aan medeparochianen en om hun gebed vragen. Het adres is:
https://marthamaria.nl/kaarsje/ .
Op de Martha en Maria website vindt u tevens het laatste nieuws over de gevolgen
van de Corona crisis voor onze parochie ( https://marthamaria.nl/corona/ ) en een
pagina met inspirerende artikelen, gebeden, etc. (https://marthamaria.nl/inspiratie/ )
Deze laatst genoemde pagina kan nog best wat vulling gebruiken, dus komt u ergens
een mooi gebed of (kort) verhaal tegen dat verband houdt met de Corona crisis en ons
geloofsleven, stuur het maar op naar het locatiesecretariaat en we kijken of het
geplaatst kan worden! Zie als voorbeeld het verhaal van Peter Leermakers met de titel
Andra tutto bene.

Open voor het gebed
We willen ook onze eigen Michaëlkerk een keer per week open stellen voor gebed.
Dat is op dinsdag van 10.00 uur tot 12.00. Om binnen te komen moet u aanbellen bij
de pastorie. Let u wel op, dit is geen viering, maar het is een openstelling om in de
kerk te kunnen bidden. Let u op voldoende afstand! Er is ook geen gezamenlijk
koffiedrinken geregeld.

Goede vrijdag
Omdat we ons kunnen voorstellen dat een Goede Week zonder kerkbezoek wel wat
veel vraagt heeft de pastoraatgroep besloten om op Goede Vrijdag de kerk open te
stellen tussen 15.00 uur en 17.00 uur. U kunt dan in stilte bidden in de kerk
Pastoraatgroep Michaël/Laurens

De openstellingen van de andere locaties
Deze openstellingen zijn bekend ten tijde van het opstellen van deze nieuwsbrief.
Check voordat u gaat eerst de Martha en Maria website! Het zou namelijk zomaar
kunnen zijn dat wat vandaag nog open is, morgen dicht is.

Soest – Stiltecentrum (naast de Sleutel, linksachter de Petrus- en Pauluskerk,
Steenhoffstraat 41 Soest), iedere dag van 8.30- 17.00
Maartensdijk: Iedere zaterdag van 16.00 – 17.30 uur in de kerk
Soesterberg: Iedere dinsdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur in de kerk
Nicolaas Baarn: Maandag t/m vrijdag van 14.30 – 15.30 uur. Deze kerk is ook open
voor de doordeweekse vieringen!
Eemnes: Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur devotiekapel, achter in de kerk
OLV Bilthoven: maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur. Graag even contact
opnemen met het Kerkelijk Bureau (030-2282665) om te horen of de kerk niet in
gebruik is voor werkzaamheden of een (kleine) uitvaart.

De heiligen in de katholieke Kerk: deze keer de heilige Corona
Terwijl de wereld gebukt gaat onder coronavirus bleek tijdens het ‘googlen’ op
internet dat er een heilige Corona heeft bestaan. Deze informatie komt van de website
van de H. Gerardus Majella Parochie uit Utrecht:
Heilige Corona - een patroonheilige tegen epidemieën
Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de naam van een
relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond
160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige
leeftijd het martelaarschap onderging.
De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de
tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens
andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd
omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was
erg wreed. Haar herdenkingsdag is 14 mei.
Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de heilige
Corona naar Aken, waar ze in de kathedraal worden
bewaard.
De heilige Corona werd Co-patroonheilige van het
“Aachener Marienstift". In de 14e eeuw bracht keizer Karel
IV relikwieën naar Praag.
De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en
Bohemen.

In St. Corona am Wechsel worden jaarlijks bedevaarten gehouden.
In 1504 werd daar een beeld van de heilige gevonden in een holle lindeboom
gevonden, een kapel werd opgericht en de bedevaarten werd een bedevaartsplaats.
Ook in St. Corona am Schöpfl, St. Corona bij Staudach en de Handlab zijn bekende
bedevaartskerken.
Houthakkers zochten in hun vaak gevaarlijke beroep bescherming en hulp van St.
Corona. Met haar hoopten ze op 'begrip' en hulp voor hun zorgen want de heilige
Corona werd gedood door twee palmbomen.

De Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de heilige "kroon".
Deze heilige wordt ook aangeroepen bij geldzaken - ze is de beschermheilige
van zakenmensen.
En het verbazingwekkende: de heilige is naast "standvastigheid in het geloof" ook
verantwoordelijk voor epidemieën.
Laten we haar speciaal aanroepen in deze dagen om bij God voorspreekster te
zijn tegen dit virus!
<https://gerardusmajella.nl/nl/gm-home.html

>

Crowdfunding voor aanschaf AED
Dank voor uw donatie tot zo ver. We zijn goed op weg om de AED aan te kunnen
schaffen, maar we komen nog te kort. We zijn tevens nog in gesprek met de school en
de buurtvereniging. Uw bijdrage is nog steeds van harte welkom.
In januari startte de locatieraad een Crowdfunding actie om het geld te verzamelen
om een AED aan te schaffen. In januari zijn de flyer verspreid in de straten rond de
kerk.
Na de aanschaf zal de AED aangemeld worden bij de Stichting Hartslag De Bilt en deel
uitmaken van het netwerk verbonden met een APP van de Stichting.
Het apparaat zal aan de buitenkant van de pastorie worden gemonteerd.
Bij nood zal een deskundige vrijwilliger geïnformeerd worden om de AED op te halen
en naar de slachtoffer te komen. Een AED geeft een grote reddingkans als hij binnen
500 m van de plek waar de slachtoffer zich bevindt beschikbaar is.
De Stichting Hartslag De Bilt is erg blij met onze actie omdat we zo hun bereik
vergroten.

WERKGROEP MALAWI
Michaël – Laurenslocatie De Bilt
van de Martha-Mariaparochie
IBAN: NL82ABNA0577841955 t.n.v.
KERKFONDS MALAWI
BAARN

De Bilt, maart 2020.
Beste allemaal
Het jaar 2019 is voor het Malawiproject een heel bijzonder jaar geweest. Daarom
sturen wij u een extra brief om u op de hoogte te brengen en u nog eens extra
bedanken voor uw bijzondere bijdrage aan het project. Tegelijk zult u van ons het
vertrouwde jaaroverzicht ontvangen met de financiële verantwoording.
Met name door de reis naar Malawi van Jacqueline en Frank in november werd nog
eens benadrukt hoe belangrijk onze band met de mensen in Malawi is, zowel voor hen
als voor ons. We hebben bij de zusters in Maryview, vlakbij de stad Limbe, mogen
logeren en zij hebben ons veel laten zien van de projecten die de werkgroep in de
jaren heeft ondersteund en nieuwe projecten waar de zusters op dit moment aan
werken om het leven in Malawi te verbeteren.
Er is bij deze Sisters of the
Blessed Virgin Mary (SBVM) en de
mensen in Malawi veel energie
aanwezig om vooruitgang te
boeken, maar vaak ontbreken de
middelen om hun idealen te
realiseren.

Natuurlijk kunnen wij Malawi niet redden, maar iedere blijk van steun en aandacht
komt daar heel sterk binnen. Ze voelen zich echt gesteund in hun pogingen de situatie
van de mensen daadwerkelijk te verbeteren. Uw bijdrage is daarom van wezenlijke
belang en wordt in Malawi als heel bijzonder beschouwd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
hun dagelijks gebed voor ons, maar ook uit de hartverwarmende reacties die we
steeds weer ontvangen als zij weer een stapje verder kunnen zetten.
Een van die stapjes is de bouw van twee klaslokalen in Mangochi voor (wees)kinderen,
zodat in september 2020 weer twee nieuwe klassen kunnen starten.
Of aan de reparatie van twee
waterpompen voor irrigatiesystemen
op een boerderij van de zusters in
Mwanza, waardoor de gewassen beter
zullen groeien en de lokale bevolking
betrokken kan worden bij het
bewerken van het land, waardoor ook
zij een beter bestaan op kunnen
bouwen.

Onderaan deze brief vindt u de landkaart van Malawi met daarin aangegeven de
plaatsen in dit schrijven genoemd. Zo krijgt een indruk van het gebied waar we
geweest zijn.
Namens hen allen in Malawi zeggen we daarom nogmaals heel hartelijk dank. Weet
dat het ons ook weer extra energie geeft om door te gaan met de
projectwerkzaamheden.
Een hartelijke groet van de werkgroep,
Eveline Meijer,
Jacqueline van Gaans,
Leonie Eurlings,
Frank Diepstraten

Onderhoud kerkhof:
Hiermee het rooster voor de bijeenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van
het kerkhof en de kerkgebouwen op de zaterdagochtenden in 2020:

Kerkhof
Gebouwen

April

Mei

25

16

Juni

20

Juli

Aug

11

29

Sept

Okt

Nov

Dec

31
12

12

Iedereen is welkom voor één uur of de hele ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur; er zijn
zowel fysieke lichte als zwaardere taken. Tijdens het kerkhofonderhoud worden onder
andere de paden, de heggen en het grasveld onderhouden. De graven zelf worden
door de nabestaanden onderhouden tenzij er een onderhoudscontract met de
kerkgemeenschap is afgesloten.
Hierbij het verzoek om aan grafrechthebbenden de contactgegevens bij het
secretariaat te controleren/actualiseren (Tel.: 030-2200025 /
info@katholiekekerkdebilt.nl .U kunt het secretariaat ook benaderen voor vragen rond
het onderhoud van de gebouwen en het kerkhof.
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 het locatiesecretariaat.
Stuur een mail met vermelding van uw naam en e-mailadres naar het
locatiesecretariaat, onder vermelding van ‘Abonnement Nieuwsbrief’.

Bijlage 1 de projecten groot en klein (is er ook als een aparte bijlage op de website)

Aanmelden kan ook door het secretariaat te mailen of te bellen en in te schrijven op
de lijst die in de kerk hangt.

