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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Stemmen uit onze geloofsgemeenschap in tijden van corona 

TINY ALBERTS  

‘Het gaat goed met me. We missen van alles, maar we zijn gezond. Dat is het belangrijkste. Dat 

koesteren we ook. Want we zien dat we als mensen zo kwetsbaar zijn. Wat we op de eerste plaats 

missen? Onze kinderen en kleinkinderen. Daar hoeven we niet over na te denken. Maar gelukkig 

hebben we video-bellen. Zo zien we elkaar op afstand en zo zijn we toch heel sterk verbonden met 

elkaar. Als tweede missen we heel erg onze kerk, veel meer dan we gedacht hadden. We missen daar 

alles van: het zingen, de gezelligheid, de heilige momenten. En we missen daardoor ook de 

ontmoetingen. Want we wonen wel in een dorp, we winkelen hier ter plekke, maar we zien toch 

weinig mensen. Sterker nog, soms zeggen we: je ziet niemand. Toen half maart de kerk gesloten 

werd is er een wereld dicht gegaan die we zo missen. In het begin konden we nog bidden bij Maria. 

Nou, dat hebben we gedaan. Beter gezegd, dat heb ik gedaan. Ik ben een kind van Maria. Ik kwam 

daar toen helemaal tot rust. Ik vond mezelf daar weer terug. En op Goede Vrijdag werd ik helemaal 

emotioneel toen ik de viering online kon volgen. Ik wist waar jullie stonden en waar de drie mannen 

van het koor stonden. Ik zag het allemaal voor me en moest gewoon huilen. Zo ben ik geraakt door 

deze crisis dat ik de kerk nog meer ben gaan waarderen. Ik had nooit gedacht dat ik met Goede 

Vrijdag die hele meditatie zou visualiseren. Het geeft aan hoe veel het voor me betekent. Gelukkig 

mag ik bij de viering rond Hemelvaart mee zingen. Daar verheug ik me nu al op. Ik kan eigenlijk niet 

wachten tot het zover is.’ 

JELLIE EN THEO KLAVER 

‘In het begin van de crisis hebben we moeilijke weken gehad. Want bij mijn man Theo was in een 

gezwel op zijn been een kwaadaardige tumor ontdekt. We hebben toen twee weken moeten 

wachten voordat we de uitslag kregen over uitzaaiingen. Dat was de mooiste dag in de periode van 

corona: het moment dat we de chirurg van het AMC aan de lijn kregen die vertelde dat er geen 

uitzaaiingen zijn. We waren zo blij. Maar we zijn er nog niet klaar mee. Want dat kwaadaardige 

gezwel moet wel worden weggenomen. Daarom moet er eerst drie weken aan één stuk bestraald 

worden. Daar zitten we nu midden in. Dan volgt er een periode van rust en daarna wordt de tumor 

weggehaald. Dat is een pittige operatie die waarschijnlijk ergens in de zomer zal plaatsvinden. Maar 

dat is allemaal te overzien, want de vooruitzichten zijn gewoon goed. Als alles voorbij is, heeft Theo 

weer zicht op een goed leven met gezonde perspectieven. Zelf ben ik dus niet zo met de kerk bezig 

geweest, ook omdat ik leiding geef aan doktersassistenten in Nederland. Die staan vaak in de 

frontlinie. En die geven we ook een gezicht. Komende weken zal op de STER maar liefst 55 keer een 

spotje te zien zijn waarop doktersassistenten aandacht vragen voor hun taak en Nederland oproepen 

om het vol te houden en gezond te blijven. Dat gebeurt allemaal via de organisatie waar ik directeur 

van ben, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, NVDA.’’  

ISABELLA GOOSSENS  

‘Ik vind dit eigenlijk best een bijzondere periode. Natuurlijk mis ik heel veel mensen, zoals het contact 

met mijn dochter die in de gezondheidszorg werkt en afstand houdt. Maar ik moet ook eerlijk zijn, ik 

geniet ook van de rust en het andere levenstempo. Soms kan ik me niet meer voorstellen dat ik 
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zoveel vrijwilligerstaken tegelijk deed. Geen zorgen, ik blijf graag voor onze kerk me inzetten. Maar ik 

vind wel dat ik te veel deed, op meerdere vlakken. Ik geniet nu zo van de rust dat ik me heb 

voorgenomen dit tempo straks ook aan te houden. Voor het werk in Utrecht ben ik de ene week op 

kantoor met twee mensen op twee verdiepingen en werk ik de andere week thuis. Dat is ook 

plezierig, zoals ik het ook fijn vind om op zondagochtend naar televisie te kijken en mooie gezangen 

te horen bij de EO en bij de KRO het geloofsgesprek en de eucharistieviering te zien. Er is meer aan 

kerk dan ik had gedacht. Mis ik Sint Maarten dan helemaal niet? Natuurlijk wel. Ik merk dat het niet 

makkelijk is om in je eentje het geloof te onderhouden. Daar heb ik de gemeenschap van onze kerk 

voor nodig. Bij het bidden en bij het zingen. Bij het vieren en bij het stil zijn. Dat mis ik. Maar ik vind 

ook veel terug in de natuur. Weet je wat ik nou bijzonder vind? Hoe dramatisch dat coronavirus ook 

is, zeker voor mensen in onze geloofsgemeenschap maar ook voor velen daarbuiten, de natuur gaat 

gewoon door. Als de natuur haar kracht kan tonen, dan komen wij er ook weer boven op. Met dat 

vertrouwen leef ik, vanuit de natuur die ons zo veel wil vertellen.’ 

LIDA BRAUN 

‘Na bijna vijftig jaar aan het Willem-Alexander Plantsoen gewoond te hebben, zijn met Hans en ik  

verhuisd naar het hart van ons dorp, op de tweede etage van het Maertensplein, boven de Jumbo. 

Dat is schitterend, we zagen deze week het onweer zo mooi vanuit ons raam. We kijken de hele dag 

op alle mensen die gaan winkelen. We komen ogen tekort. En we voelen ons bevoorrecht want we 

hebben geen geldzorgen en we zijn gezond. We beseffen heel goed dat zo veel groepen – 

gehandicapten bijvoorbeeld – het veel moeilijker hebben. Ouders mogen hun kinderen niet meer 

opzoeken. We weten hoe groot dat verdriet is. En we leven mee met iedereen die hier voorlopig nog 

mee moet worstelen. Afgelopen vrijdag was de overdracht van ons oude huis bij de notaris en begon 

echt een nieuwe periode in ons leven. Met ook enig gemak. Want als Hans na afloop van het 

avondeten de afwas doet, ga ik naar beneden naar de Jumbo en ben ik zo’n beetje de enige in de 

winkel. Ook dan voel ik me een bevoorrecht mens. Zeker ook omdat ik op deze plek meer mensen 

van onze kerk kan zien. Want die mis ik echt. Daarom kijk ik graag naar de zondagochtend van de 

KRO. Maar komende zondag gaan we naar Martine luisteren en ook naar Gijsbert en zijn familiekoor.’ 

LOEK FONKERT 

‘Ik sluit de rij niet om te zeggen dat ik op een fietstocht naar Bunnik ben gevallen en flink geblesseerd 

raakte. Het bijzondere was dat ik op de grond lag met een broek die kapot was, een knie die bloedde 

en een fiets die het niet meer deed. En toen kwam een hoofd boven een heg tevoorschijn dat me 

vroeg: kan ik u helpen? In de coronatijd zijn er dus wildvreemde mensen die als een engel zich over 

me ontfermen. Dat is een teken goedheid dat me diep ontroerde. Een dag later ben ik teruggegaan 

om deze man een bloemetje te brengen.’ 

Zondag 3 mei 10.30 uur gebedsviering met Martine Sloezarwij, Gijsbert van der Linden en 
zangers Familiekoor, te beluisteren via www.marthamaria.nl  Ook op een later tijdstip via het 
Radioarchief.  
 
Misintenties zondag 3 mei: 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.katholiekamersfoort.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 

 

http://www.marthamaria.nl/

