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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Eucharistieviering met Jozef Wissink trekt 63 

luisteraars en waarschijnlijk 80 tot 90 

toehoorders in totaal. Dat is een mooie oogst 

voor een viering op zaterdagavond waar 

normaal gesproken 20 tot 30 mensen komen. 

In totaal hebben er 44 mensen rechtstreeks 

geluisterd naar de viering rond het verhaal van 

de Emmaüsgangers. Vermenigvuldigd met 

anderhalf (wat volgens de regels van digitale 

media zou moeten) is dat al een 

buitenproportioneel getal, een record zelfs, 

ook voor Jozef Wissink. Maar ook 

zondagochtend is er nog geluisterd, het 

respectabele aantal van 19. Dat maakt een 

totaal van 63. Als het om resultaten gaat, zit 

dit precies tussen Goede Vrijdag (62) en 

Paasweekend (70) in. 

Nu is het natuurlijk zo dat het niet om de 

resultaten gaat bij zo’n online-viering. Dat 

doet eigenlijk geen recht aan de intentie: mee 

delen in de liturgie, verbonden raken met 

Christus zelf, gemeenschap vormen met 

priester Jozef Wissink, de koorleden, lector, 

organist en koster (Ton Kemp), maar ook weer 

even thuiskomen in die heilige ruimte van 

onze geliefde Sint Maartenskerk en de ogen 

even dichtdoen bij Maria en het Memoriale. 

Dat gebeurt er allemaal in zo’n digitale viering. 

Maar ten diepste reikt dat nog verder: we 

worden even opgetild uit de beperkingen van 

de coronatijd en we voelen ons even vrij als 

een vogel die nog nooit van corona heeft 

gehoord. Daar droegen de heren van het Sint 

Maartenskoor (Ben Drent, Leo Born, Stefan 

Burgers en Huub van Keeken) samen met 

Gijsbert van der Linden ook zeer aan bij. Want 

zingen doet je even zweven boven het hier en 

nu en geeft je het gevoel dat die anderhalve 

meter en het isolement voor even niet meer 

bestaan. Dat gevoel speelt zich af in de 

huiskamer. Ineke en Piet Geurtsen geven ons 

een kijkje in hun huiskamer. Ze luisteren naar 

Jozef Wissink, ze zingen mee en ze doen dat 

bij het licht van de Paaskaars die Piet Geurtsen 

kreeg bij zijn eerste communie en vormsel 

tegelijk, in 1999.  

 

Komende zondag is de beurt aan Martine 

Sloezarwij, om 10.30 uur gaat zij voor in een 

gebedsviering vanuit onze kerk van Sint 

Maarten. Ook dan zal Gijsbert van der Linden 

verantwoordelijk zijn voor de muzikale 

begeleiding. En ook dan wordt er gezongen 

door leden van het Familiekoor. Thuis kan 

iedereen net als Piet en Ineke Geurtsen een 

kaars ontsteken om zo extra verbonden te zijn 

met onze kerk, met de viering, met de 

voorganger, met de mensen die zingen en met 

Christus zelf. De viering zal vooruitwijzen naar 

de dagen van oorlog en vrede, vrijheid en 

onvrijheid.  
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Kabinet vraagt van kerken geduld maar zeker 

is al wel: straks strikte regels bij vieringen 

Dat was de kop van het Nederlands Dagblad 

na het overleg tussen minister van justitie 

Ferd Grapperhaus en het Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken (CIO). Dat CIO 

heeft 31 lidkerken, waaronder de Rooms-

Katholieke Kerk, en moedigt alle kerken aan 

om protocollen te maken voor vieringen met 

anderhalve meter afstand. Voor elk 

kerkgebouw moet een plan worden gemaakt 

met informatie over looproutes, 

bezoekersstromen bij de garderobe en 

zichtbare duidelijkheid waar mensen kunnen 

zitten. Ook moet duidelijk zijn hoeveel 

kerkgangers maximaal in de heilige ruimte 

mogen worden toegelaten. Dat valt niet mee, 

want in de kranten wordt duidelijk dat grote 

kerken met 900 zitplaatsen niet meer dan 120 

plekken overhouden. Locatieraad en 

pastoraatsgroep hebben twee weken geleden 

heel ruim gerekend: met onze 300 zitplaatsen 

blijven er straks 48 plekken over, in de nieuwe 

werkelijkheid van kerken na corona. Bij die 48 

plekken zijn de leden van het koor niet 

meegeteld. Maar ook zij krijgen te maken met 

grotere afstanden en kleinere aantallen. Dit 

stelt allerlei vragen over aanmelding, 

organisatie en frequentie van vieringen. Gaan 

we dan naar twee kortere vieringen op één en 

dezelfde ochtend? Of wisselen we het op een 

andere manier af: vieren we voortaan op 

zondag en op woensdag, met twee 

verschillende groepen? Tenslotte is het ook 

denkbaar dat we het scherm in De Mantel 

gebruiken om die twee groepen wat groter te 

krijgen en zo veilig op anderhalve meter twee 

vieringen van 60 of 65 mensen te hebben.  

Hoe het ook zal gaan en wanneer de kerken 

ook open zullen gaan, niets zal meer 

vanzelfsprekend zijn en alles stelt hoge eisen 

aan elkaar, tot in de kleinste details toe. In de 

protocollen van de grote kerkgenootschappen 

wordt ook gedacht aan een ‘commissie van 

ontvangst’ die kerkgangers aanwijzingen 

geeft. En tenslotte moet er speciale aandacht 

zijn voor de hygiëne. Kwetsbare leden van 

onze geloofsgemeenschap kunnen voorlopig 

niet naar de kerk. Dat is te riskant. Zij zijn 

voorlopig aangewezen op onlineverbinding 

met de verschillende vieringen in onze kerk. 

Als de deuren weer open zullen gaan, lijkt 

eucharistie wel weer haalbaar volgens de 

RIVM-richtlijnen. Dat zal voor velen een 

geschenk uit de hemel zijn. Dopen is niet te 

doen, vanwege de anderhalve meter. De 

collecte zal ook op een andere manier moeten 

worden ingericht, want zoals het nu gedaan 

wordt, is dat in strijd met de RIVM-richtlijnen. 

En koffiedrinken, dat moeten we thuis doen.  

Maar het belangrijkste is haalbaar, ook met de 

anderhalve meter: om weer fysiek 

geloofsgemeenschap te zijn, om thuis te 

komen bij elkaar en bij God, om samen te 

zingen, harder dan hard, met tranen biggelend 

over onze wangen, want we weten weer dat 

we leven en elkaar gegeven zijn. Wat is er 

mooier dan dat gevoel? We horen de 

komende weken wanneer de kerken weer 

open gaan. Wij houden iedereen goed op de 

hoogte over de definitieve keuzes die we in 

Maartensdijk gaan maken. In deze weekbrief 

zijn slechts mogelijke scenario’s geschetst. Blijf 

gezond, doe voorzichtig, wees lief voor elkaar. 

Want samen dragen we elkaar door deze 

crisis. 

Zondag 3 mei 10.30 uur: Gebedsviering met Martine Sloezarwij en leden Familiekoor o.l.v. 
Gijsbert van der Linden. Te beluisteren via de website.  
Misintenties: ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Pietsje Huitenga - Bijlsma 
 
Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924 
Een viering bekijken en beluisteren uit de Jozefkerk in Hoogland, met een voorganger uit ons 
pastoraal team, kan via de website www.marthamaria.nl of www.katholiekamersfoort.nl  
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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