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PALMZONDAG 05 april 2020 

Eucharistieviering 

Iedere zondagochtend wordt er op NPO 2 een Eucharistieviering  

uitgezonden vanuit een wisselende locatie in Nederland.   

• 09.45 - 10.00 Geloofsgesprek 

• 10.00 - 11.00 Eucharistieviering 

Daarnaast wordt er vanuit onze parochie iedere zondag een 

Eucharistieviering online uitgezonden:  

• 09:30 – 10:30 Eucharistieviering, 5 april voorganger M. Meneses 

Te volgen op internet op  

www.katholiekamersfoort.nl   

www.kerkomroep.nl  

www.facebook.com/RKamersfoort  

 

Intenties: Erene Laura Wermuth-Agerbeek, Joop Hazeleger en Tiny Vroom-

Rijnders, waarvan we kortgeleden afscheid hebben genomen 

 

HOOGFEEST VAN PASEN, 11 en 12 april 2020 
 

Intenties:  Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Leen, Onny en José Gadellaa; 

Maria Catharina La Poutré en voor Joop Hazeleger en Tiny Vroom-Rijnders, 

waarvan we kortgeleden afscheid hebben genomen 
 

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN, 19 april 2020 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Tiny Vroom Rijnders 

van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

KERK OPEN: 

Iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 zijn onze kerk en kapel open 

voor persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje.  

 

GOEDE VRIJDAG 

Op Goede Vrijdag 10 april is de kerk open van 15:00 tot 17:00 voor 

individueel gebed en het individueel bidden van de kruisweg.  

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/
http://www.katholiekamersfoort.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.facebook.com/RKamersfoort
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PALMTAKJES 

De palmtakjes worden dit weekeind in een besloten eucharistieviering 

gezegend en zijn daarna op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagochtend op de pastorie af te halen.  

 

KINDEREN OP WEG NAAR PASEN 

Door het Corona-virus kunnen we nu geen palmpaasstokken maken en niet 

samen Pasen vieren. Dat is jammer! Vanuit de werkgroep KWD sturen we 

jullie wat ideeën toe. Zie daarvoor onze website https://marthamaria.nl/wp-

content/uploads/2020/04/KWD_Op-weg-naar-Pasen-2020.pdf 

Wij denken aan jullie en hopen jullie snel weer te mogen 

begroeten! 

Hartelijke groeten van 

Teresa, Gabriella, Anita, Madeleine en Joke 

 

PAASGROET MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

Het is ontzettend jammer dat we het hoogfeest van Pasen niet gezamenlijk 

in onze eigen kerk kunnen vieren. Juist in deze bijzonder tijd zou het fijn 

zijn als we elkaar nabij kunnen zijn. Daarom wordt er op dit moment hard 

gewerkt aan een digitale paasgroet. Kijk daarvoor op 1e Paasdag op onze 

website!  

 

VOEDSELBANK 

Ondanks dat er momenteel geen vieringen in onze kerk zijn kunt u nog 

steeds levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank in De Bilt. Ruim 100 

gezinnen maken daar tegenwoordig wekelijks gebruik van. U kunt uw 

bijdrage op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend afgeven bij 

de pastorie.  

Graag houdbare levensmiddelen zoals rijst, meel, pasta, bonen, blikken 

soep of groente in blik. Ook tandpasta, zeep, deodorant e.d. wil men graag 

hebben.  

Dus we hopen uw goede gaven te mogen ontvangen en wij zullen zorgen 

dat het bij de Voedselbank komt.  

Hartelijk dank alvast.  

Werkgroep Diaconie. 

 

 

 

  

https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/04/KWD_Op-weg-naar-Pasen-2020.pdf
https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/04/KWD_Op-weg-naar-Pasen-2020.pdf
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PAASBOODSCHAP VAN DE PASTOOR IN DE ‘CORONATIJD’  

Anno Domini 2020  

 

Dierbare zusters en broeders in Christus, beste 

jongeren en kinderen,  

 

Hoe oud bent u, of jij: 18?, of misschien al 88? Maar 

eigenlijk maakt de leeftijd niet zo veel uit: zo’n 

merkwaardige periode als nu heeft niemand van ons 

meegemaakt, vermoed ik. Misschien slechts bij   

benadering. Hebt u een periode meegemaakt die u 

aan de ‘coronatijd’ doet denken? Als ikzelf in de tijd 

terug ga, dan kom ik uit bij de staatsgreep in Polen  

(mijn geboorteland) in het jaar 1981. Generaal 

Jaruzelski wilde toen door draconische maatregelen 

de vrijheidsbeweging “Solidariteit’(Solidarnosc) van 

Lech Walesa de kop indrukken. Vooral de 

bewegingsvrijheid was strikt ingeperkt.  Thuis blijven was verplicht. Als je 

toch naar buiten kwam zag je patrouillerende politie of soldaten met 

pantserwagens of tanks. Hierin mankeert mogelijk het meest de associatie 

met de huidige periode. Het gevaar was toen zichtbaar, zelfs prominent 

opgesteld om af te schrikken. Onze tegenstander in 2020 is daarentegen 

onzichtbaar: ondanks een geweldige vooruitgang in de medische 

wetenschap zijn we niet in staat om hem op tijd te signaleren. Het 

minuscule virusje kan overal zijn… en toeslaan.  

 

Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Juist daarom kon de overheid 

beschermende maatregelen nemen: vooral afstand houden en vaak handen 

wassen. In enkele uitzonderlijke situaties is het niet mogelijk om afstand te 

houden, denk maar aan de artsen en het verplegend personeel in het 

ziekenhuis – ja ook op de ‘corona’-afdeling. Priesters moeten ook weleens 

naar deze afdeling, voor de ziekenzalving. Ons gevoel is – heb ik ook van 

enkele collega’s mogen horen - dat we goed beschermd worden. Niet alleen 

een mondkapje en handschoenen worden gebruikt, maar ook een grote 

gezichtsbril en een eenmalig te gebruiken beschermend vest wordt ons 

aangemeten. Ondanks al die goede voorzorgsmaatregelen kreeg ik het toch 

even benauwd bij binnenkomst: ‘zal dit misschien mijn laatste pastorale 

activiteit worden…’ schoot er door mijn hoofd. Vervolgens was ik dankbaar 

dat ik daar, op dat moment, mocht zijn. De zieke bad goed mee. Het Onze 

Vader klonk nog heel duidelijk, ondanks de benauwdheid en een – 

geluiddempende – beademingskap. Daarom meende ik de zieke na afloop te 
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kunnen bemoedigen met de woorden: ‘u kon nog zo krachtig bidden, ik 

denk dat u spoedig beter wordt’. ‘Nee, ik weet al dat ik doodga’ was het 

antwoord, met een blijk van dankbaarheid en overgave. Al de volgende dag 

werd dit bewaarheid. Op de gang heb ik de arts en de verpleegsters 

geprezen voor hun veeleisende werk en verzekerde hen van ons dagelijks 

gebed voor hen. Allemaal hebben ze een duim opgestoken met een 

dankbare glimlach van instemming. In de lift besefte ik, dat ik dat in andere 

tijden nooit zou durven zeggen, uit vrees uitgelachen te worden. In een 

schietgebed heb ik dan nog eens het leven van de zieken en ook mijn leven 

in Gods hand gelegd.  

 

Enigszins opgelucht, maar ook dankbaar dat ik daar als priester zijnde 

mocht zijn, heb ik het ziekenhuis verlaten. Op weg naar huis peinsde ik nog 

steeds over het leven, ziekte en de dood. Als vanzelf kwamen de gedachten 

van de uitvaartmis van collega priester Hans van de Schepop opduiken, van 

enkele dagen eerder in de kerk van Soest. Een bijzondere viering was dat. 

Met weinig mensen vanwege de corona, maar de boodschap was er niet 

minder om geworden. Door de zelf gekozen teksten voor zijn uitvaartmis 

getuigde pastor van de Schepop groots van zijn overtuiging van een nieuw 

leven bij God, na de dood. Met name de schriftlezingen, 1 Kor. 15, 12-26 en 

Joh. 11.20-27, spraken zo nadrukkelijk over Jezus’ verrijzenis, dat ik opeens 

– kijkend naar de brandende paaskaars bij het altaar - meende alvast aan 

de Paaswake deel te nemen.  

 

Het is mijn gestorven priestercollega mijns inziens goed gelukt om de 

deelnemers van zijn uitvaart wat vervroegd alvast richting Pasen te 

bewegen. Maar misschien toch niet te vervroegd! Van de Paasgedachte 

dienen we toch elke dag te leven, als Jezus leerlingen. Daar vinden we 

immers de kern van ons geloof: Jezus heeft de duisternis van de wereld (en 

ook van ons) overwonnen; Hij is het Licht. Dit licht moet echter steeds weer 

aangewakkerd en doorgegeven worden en dat is de taak (roeping) van Zijn 

leerlingen. Hoe kun je echter dit licht doorgeven in de coronatijd, een tijd 

van het afstand van elkaar houden? Heel simpel! Bellen, mailen, zwaaien, 

glimlachen enzovoort, veel kan nog wel! Wees creatief! Door fysieke afstand 

te bewaren hoeft men geenszins afstandelijk te doen. Wij mogen steeds 

weer beseffen: alles geven we allereerst met ons hart en niet met de hand. 

Moge het licht van Christus daarom vooral in ons hart blijven branden. Dat 

wens ik ieder van ons van harte toe.  

 

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team een Zalig Pasen.  

Pastoor Joachim R. Skiba  
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Overzicht Vieringen in de Goede Week livestream vanuit de St. 

Josephkerk  

Palmzondag  

• zaterdag 4 april om 19:00 uur Internationale Mis door pr. Roderick 

Vonhögen  

• zondag 5 april om 09:30 uur Mis door pr. Mauricio Meneses  

 in beide vieringen worden palmtakjes voor de gemeenschappen van 

Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ingezegend.  

    De verdeling van de palmtakjes geschiedt vanuit de eigen kerken, zie 

daarvoor de lokale nieuwsbrieven.  

Witte Donderdag  

• donderdag 9 april om 19:00 uur mis door pr. Mauricio Meneses  

Goede Vrijdag  

• vrijdag 10 april om 15:00 uur kruisweg door pw. Wies Sarot en 

jongerenwerker Suhail Tafur  

• vrijdag 10 april om 19:00 uur Goede Vrijdag Viering door pr. Roderick 

Vonhögen  

Paaszaterdag  

• zaterdag 11 april om 21:00 uur Paaswake door pr. Joachim Skiba  

Paaszondag  

• zondag 12 april om 09:30 uur Mis door pr. Roderick Vonhögen  

Tweede Paasdag  

• maandag 13 april om 11:00 uur Mis door pr. Joachim Skiba 

 

 

 

 

ALLE PUBLIEKE VIERINGEN AFGELAST TOT EN MET PINKSTEREN  
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de 

verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse 

bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke 

liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de 

gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Voor het 

volledig bericht, zie de website van het aartsbisdom 

https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-
pinksteren/.  
 

  

https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
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ZIN IN LICHT  
Zin in Baarn, plaats voor ontmoeting en inspiratie, komt 

met het initiatief licht te delen in tijden van corona. Ook 

al zijn we zelf niet ziek, het virus raakt ons allemaal. Alsof 

we in de schaduw leven, ondanks de lente die los is 

gebarsten. 

 

Het mooie is dat vele inwoners van Baarn er voor elkaar 

willen zijn in deze tijd. We laten zien dat je ook op 

afstand elkaar nabij kunt zijn en stoppen bemoedigende 

kaartjes in de bus, halen een boodschap voor ouderen of zieken die hun huis 

niet uit kunnen, zwaaien uitgebreid naar onze buren en knikken elkaar 

vriendelijk toe als we met een wijde boog om elkaar heen lopen in de 

supermarkt. Er wordt wat afgebeld, gezoomd, geskypet en geappt. 

Maatschappelijke organisaties komen met hartverwarmende acties. We 

voelen ons misschien wel meer verbonden dan ooit. En toch doet het veel 

met mensen: elkaar niet kunnen ontmoeten, je onzeker of bang voelen, 

ontregeld omdat alles zo anders dan anders is. Ons hele ritme is verstoord, 

we zitten eenzaam en alleen thuis, of juist met het hele gezin. Ons werk is 

in een klap weggevallen, of we werken ons juist een slag in de rondte. En 

we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Daarom is het belangrijk dat er 

steeds lichtpuntjes te zien zijn in het donker van deze tijd. Naar elkaar 

omzien en verhalen delen zijn van die lichtpuntjes. Rond Pasen kunnen we 

ook nog iets extra’s doen. De nacht voor Pasen kent een oud ritueel waarin 

licht vanuit de kerken verspreid wordt, licht als symbool van hoop, 

vertrouwen, vuur dat niet uit te doven is. Zin in Baarn sluit aan bij dit oude 

ritueel door de avond voor Pasen aan iedereen in Baarn te vragen mee te 

doen met het verspreiden van licht. Natuurlijk moet dit op een veilige en 

eenvoudige manier. Dat kan: zet een kaars klaar op een zichtbare plek in 

uw raam. Ontsteek die om 21:00 uur. We hopen op een zee van 

lichtpuntjes. Doet u, doe jij ook mee? Voor meer informatie en meer rituelen 

rond Pasen, zie www.zininbaarn.nl of neem contact op met Christine van 

den End, 06-49718486. 

 

http://www.zininbaarn.nl/

