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NIEUWS UIT DE EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Vieringen vanaf 7 juni  

Deze gaan opgezet worden in 

overeenstemming met de binnenkort te 

verwachten richtlijnen (30 personen, 

anderhalve meter van elkaar, aangegeven 

looprichting, geen samenzang enz.) van de 

bisschoppen. In onze eigen locatie hebben we 

alles reeds op papier staan. Ons plan van 

aanpak gaat hier en daar aangepast worden 

aan de nieuwe richtlijnen en wordt vervolgens 

komende dinsdag 19 mei besproken in een 

extra bijeenkomst van Locatieraad en 

Pastoraatsgroep. De resultaten daarvan gaan 

weer terug naar parochiebestuur die een en 

ander moet goedkeuren. Zodra dat het geval 

is, worden de vertegenwoordigers van de 

werkgroepen uitgenodigd om alles door te 

spreken. Op zondag 7 juni begint de eerste 

viering met 30 mensen. Echtparen mogen 

naast elkaar zitten, maar tellen gewoon voor 

twee. Daar kan ook geen misverstand over 

zijn.  

Hoe beperkend de voorwaarden ook zijn, het 

zal een feest zijn om elkaar weer te zien en te 

ervaren waar het ten diepste om gaat: dat we 

geloofsgemeenschap zijn en fysiek ervaren dat 

we verbonden zijn met elkaar en Christus 

present stellen in onze viering. 

Niets is meer vanzelfsprekend, zelfs het 

schaap van Joop Kemp met Kerstmis niet 

We maakten in de laatste vergadering van 

Locatieraad en Pastoraatsgroep een rondje 

langs alle deelnemers toen Joop Kemp het 

woord vroeg. Vanwege alle strenge eisen rond 

virus van corona is ook ineens duidelijk 

geworden dat de Q-koorts daar ook verband 

mee houdt. Het is ook geen toeval dat Brabant 

niet alleen rond corona getroffen is maar ook 

bij de Q-koorts. Dat houdt verband met de 

agrarische sector. Vanuit dat oogpunt vindt 

Joop Kemp het niet verstandig zijn 

lievelingsschaap mee naar de kerk te nemen. 

Primair vanwege de veiligheid van de 

kinderen, maar ook omdat bij een escalatie er 

een boete wacht van 25.000 euro. Los van de 

vraag of we met Kerstmis alweer gewoon 

kunnen vieren, is nu dus duidelijk: het 

coronavirus heeft ook een einde gemaakt aan 

een lange en unieke traditie, een schaap, soms 

zelfs twee bij het kerstspel van de kinderen. 

Niet alleen de kinderen en de ouders gaan dat 

missen, maar het schaap zelf ook. Want Joop 

Kemp beweerde altijd dat het schaap in de 

dagen voor Kerstmis stond te wachten in de 

wit uitgeslagen velden om gehaald te worden 

naar de warme stal en daar zijn Kerstdouche 

met zalig ruikende shampoo te krijgen. Niet 

één keer, maar wel verschillende malen om zo 

lekker ruikend zijn lang verwachte entree in 

onze eigen schaapsstal te maken. Dromen 

bestaan echt, maar deze droom is met het 

coronavirus voorbij. 

STEMMEN UIT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 

TONY HARBERS 

‘Ik werk vooral thuis. Dat heeft voordelen 

want in de kantoortuin van mijn baan in 

Amstelveen is het altijd geroezemoes en moet 

ik mijn oren dichtknijpen om een goed 

telefoongesprek te voeren. Dat is een 

voordeel van thuiswerken. Maar er zit ook een 

nadeel aan: er is geen onderscheid meer 

tussen werk en privé. Het is nu 

donderdagavond half elf. En ik zit op mijn 

kamer toch nog achter de laptop. Die laptop 

staat symbool voor thuiswerken: het gaat 

altijd maar door. In zo’n kantoortuin begin je 
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om acht uur en ben je klaar om half zes in de 

middag. Dat is duidelijk. Thuis is het werk 

nooit af. Daarom vind ik het niet erg als we 

begin juni weer voorzichtig naar de 

kantoortuin mogen, ook om de gezelligheid. Ik 

mis het sociale aspect van werk: gewoon een 

babbeltje bij de koffieautomaat of een 

schouderklopje geven en krijgen. Dat werkt 

inspirerend en verzet de gedachten. 

Bovendien heeft de dag een betere structuur. 

Dat is ook goed voor een mens, zeker voor 

mij. Alles lijkt nu op alles. Daarom mis ik de 

kerk ook. Natuurlijk luister ik naar Martine 

Sloezarwij en Jozef Wissink. En ik kijk zeker 

ook met enige regelmaat naar de TV-Mis of 

het geloofsgesprek. Maar er is geen koffie in 

De Mantel. Bij onze kerk hoort dat je deel 

uitmaakt van een geloofsgemeenschap. Dat is 

voor mij misschien wel het belangrijkste, die 

gemeenschap. Ik mis de communie minder 

dan de geloofsgemeenschap. Ik ben altijd 

eerlijk, ook hierin. Natuurlijk geloof ik in het 

mysterie en leef ik met God, maar op de 

eerste plaats voel ik me betrokken bij de 

mensen van onze kerk. Daarom werk ik nu op 

donderdagavond laat ook nog aan een verslag 

over de noden van mensen in onze dorpen. 

Wat in deze crisis niet is veranderd, dat is mijn 

wekelijkse fietstocht naar Gerard de Wit. Ik 

breng daar elke week de Vierklank. We zien 

elkaar niet, dat mag niet. Ik bel dan even en 

meld Gerard dat de Vierklank weer klaarligt. Ik 

heb me wel voorgenomen de volgende keer 

even om te lopen en Gerard gedag te zeggen.’   

 

 

HANS VAN KLAREN 

‘Koster zijn in crisistijd is een vreemde 

aangelegenheid. Want je hoeft bijna niets te 

doen: de klokken laten luiden, de kaarsen 

aansteken, de boekjes klaar leggen. Dat is het 

wel zo’n beetje. Want er is ook geen collecte. 

Daarom is het goed als onze mensen nu de 

collecte overmaken op de girorekening van 

onze penningmeester. Als er een priester is 

heb je meer werk. Zelf vind ik het niet erg om 

wat minder om handen te hebben want ik rijd 

elke dag in alle vroegte naar Den Bosch. Daar 

ben ik lang de enige op kantoor geweest bij 

een mengvoederbedrijf dat uit natte 

bijproducten van levensmiddelen 

(bijvoorbeeld afvalstoffen van bierbrouwerij 

en patatindustrie) veevoer maakt voor 

varkens en koeien. Dat is een bedrijf dat zeven 

dagen per week doordraait. Komende dagen 

heb ik ook weekenddienst. Ik heb altijd in deze 

sector gezeten en zit nu een half jaar bij dit 

bedrijf. Het bevalt me prima want we recyclen 

wat anders wordt weggegooid. In de eerste 

maanden van de crisis had ik de snelweg een 

beetje voor mezelf. Dat is nu anders. Maar het 

blijft minder druk op de weg dan ik gewend 

was. In het weekend mis ik de verjaardagen 

van familie, extra taken voor de kerk en 

kinderen die in en uit komen lopen. Maar in 

Westbroek is het leven goed, juist nu. We 

wonen bijna recht tegenover het Bert Bos Pad. 

We genieten meer dan ooit van de natuur en 

we fietsen veel. Dat doet me goed, want ik 

kan het tempo van mijn vrouw nu bijna 

bijhouden.’ 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924 
 
Uw bijdrage voor de “collecte” is steeds welkom op NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha 
Mariaparochie Maartensdijk  
 
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.rkeemland.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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