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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Locatieraad en pastoraatsgroep denken na over het nieuwe normaal van anderhalve meter 

Die nieuwe werkelijkheid van anderhalve meter zal ook voor ons in Maartensdijk onvermijdelijk zijn, 

misschien na Pinksteren, wellicht ook later. Komende dinsdag is de volgende persconferentie van 

premier Rutte. Hij heeft al bij voorbaat op de rem getrapt: we mogen er niet te veel van verwachten. 

En als hij de deur wel open zou zetten, dan moeten we eerst op de richtlijnen van de Nederlandse 

bisschoppen en onze eigen parochie wachten. De werkelijkheid die vaak zo’n hoog tempo had, is 

trager dan ooit en daarmee pijnlijker dan ooit. Want we verlangen allemaal naar een nieuwe 

werkelijkheid die ons ook het tastbare gevoel geeft om gemeenschap te zijn. Laten we wachten op 

nadere richtlijnen. En als die er komen en die van de bisschoppen zijn er ook, dan mogen we 

verwachten dat we nog lang met die anderhalve meter zitten zolang het vaccin niet gevonden is. Ook 

in onze dierbare kerk van Sint Maarten. Maar het zou een geweldige stap vooruit zijn. Onze plannen 

liggen klaar, maar het is te voorbarig om daar nu mee te komen. 

Tevredenheid over online-vieringen Uit de vele reacties wordt wel duidelijk dat er grote 

tevredenheid is over de verbondenheid met onze kerk, middels online-vieringen. Naast de 

weekbrieven en de telefoontjes over en weer is dit een belangrijk instrument van gemeenschapszin. 

Daarom gaan we met volle kracht vooruit: zaterdag 25 april om 19.00 uur met Jozef Wissink, 3 mei 

om 10.30 uur met Martine Sloezarwij, 10 mei om 10.30 uur andermaal met Martine Sloezarwij, 

Hemelvaart 21 mei om 10.30 uur met An Kolfschoten en Leo Fijen. Er zijn nogal wat vragen gekomen 

over de manier waarop je bij deze vieringen kunt komen. Daarom hier nog één keer: ga naar 

www.marthamaria.nl, klik daar op vieringen, ga dan naar luisteren en zie daar de verschillende 

locaties staan. Klik dan op Maartenskerk bij een viering die u live luistert. Als u later luistert, ga dan 

naar radio-archief Maartenskerk. Echt waar, een kind kan de was doen. De auteur van deze 

weekbrieven is zelf behoorlijk digibeet en hij kan deze handelingen ook met de ogen dicht uitvoeren. 

Zondag van barmhartigheid Laten we op deze zondag ook verbonden zijn met de mensen in Brabant 

die daar echt de hel op aarde hebben gezien. In een parochie als die van de heilige Oda rond Sint-

Oedenrode is er een waar slagveld aangericht. Zaterdag 18 april is daar de koster begraven, een 

vitale zeventiger die nooit klachten had en de verbindende figuur van de geloofsgemeenschap was. 

Hij luistert naar de naam Rien van Gerwen. Wekenlang heeft hij op de intensive care gelegen. Op 

Goede Vrijdag is hij bediend door pastoor Robert van Aken die in zijn coronapak niet herkenbaar 

was. Toch hebben ze samen gebeden. Daarna heeft deze koster het leven losgelaten. Bij de uitvaart 

mogen slechts 30 mensen zijn, inclusief de voorganger. De plechtigheid mag niet langer dan 20 

minuten duren om nieuw gevaar van besmetting te beperken. Op het kerkhof wordt er even 

gebeden waarna de naaste familie naar huis toe gaat. Geen koffietafel, niets van bemoedigen en 

napraten. En toch vieren we deze zondag de zondag van de barmhartigheid. Welke barmhartigheid, 

denk je dan als je dit allemaal leest. Robert van Aken herkent Christus toch in allen die de familie een 

kaartje hebben gestuurd en even voor het raam zijn gaan staan. Zo wordt Christus zichtbaar in liefde 

en medelijden. Deze crisis is een kans om te groeien in liefde en overgave. Als we dat doen, daar in 

Sint-Oedenrode maar ook hier, dan troosten we elkaar. In die barmhartigheid en troost zijn we meer 
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dan ooit beeld van God die niemand aan zijn of haar lot overlaat. Zo kunnen zij daar in Sint-

Oedenrode maar ook wij misschien een eerste stap zetten, van Pasen naar Pinksteren. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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H.H. Michaël/Laurens 

                       O.L.V. van Altijddurende Bijstand 

    Sint Maarten 

 
Jaarlijks organiseren we in mei een herdenkingsviering voor mensen, die het afgelopen jaar of al even 

langer geleden, geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. In intieme kring deelden 

we in deze viering, met gebed en overweging, lief en leed. Dit jaar kan deze  bijeenkomst helaas niet 

doorgaan vanwege het Corona virus. Toch willen we u laten weten, dat wij als werkgroep 

rouwbegeleiding wel voor u bereikbaar zijn voor een gesprek of een mail of misschien ergens op een 

bankje in de zon met anderhalve meter tussen ons. 

Een andere activiteit die wij jaarlijks aanbieden is een lotgenotengroep. Bij een verlies bieden 

herkenning en erkenning vaak troost. De Lotgenotengroep Rouw kan u daarbij helpen. U staat niet 

alleen en er is ruimte voor uw verhaal, zodat u als een sterker mens verder kunt. Het verlies van een 

dierbare kan u het gevoel geven dat niets er meer toe doet. Toch moet of wilt u verder met uw leven. 

Weet u even niet hoe, en kun u wel wat steun gebruiken? Dan is de Lotgenotengroep Rouw er ook 

voor u.i. rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar verder heeft iedereen te 

maken met verdriet en pijn. De herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen 

geven helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden. Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Een 

toekomst waarin u samen op kon trekken, is ineens verdwenen. In de Lotgenotengroep Rouw 

ontmoet u mensen die uw verhaal en gevoelens herkennen. We doen dit nu drie jaar. Pastor 

Annelies van den Boogaard en Ellen Proost zullen vanuit de werkgroep  deze bijeenkomsten in alle 

vertrouwelijkheid en veiligheid blijven begeleiden. In onze ontmoetingen staan zaken centraal als: 

afscheid (kunnen) nemen, reacties van de omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke ervaringen 

en alle thema’s die door de deelnemers ingebracht kunnen worden. Als u geïnteresseerd bent, wees 

dan van harte welkom. Laat ons dat alstublieft weten. In september hopen we met een nieuwe groep 

te starten. Adres: Pastorie Onze Lieve Vrouwe Kerk – Gregoriuslaan 8 te Bilthoven. 

U kunt ons mailen of bellen: 

Annelies van den Boogaard: jemvandenboogaard@gmail.com of tel. 06 – 44.20.78.78 

Ellen Proost: info@proostcoaching.nl of tel. 06 – 29.09.26.85 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924. 
 
Een viering bekijken en beluisteren uit de  Heilig Kruiskerk in Amersfoort (voorgangers 
afwisselend pastoor Joachim Skiba, pastor Mauricio Meneses, pastor Roderick Vonhögen) kan 
via de website www.marthamaria.nl  
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering.   
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