
 

 

 

WEEKBRIEF 
24 mei 2020 

De Weekbrief wordt 
samengesteld door  
Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

Tussen Pasen en Pinksteren 

Om een weg te vinden naar Pinksteren moet 

ik terug naar de 40 - dagentijd en de Goede 

Week. 

Daar was het zwarte gat waarin alles weg viel. 

De achtervolging van Jezus en zijn dood, het 

Goede verkwanseld, maar het was niet 

genoeg, wij wisten beter, wij wilden de hele 

wereld. 

De uitbraak van Corona, waarna alles wegviel. 

De enorme luidruchtige stilte, de dood van 

duizenden en nog eens duizenden.  De 

wonderlijke gebeurtenis bij het graf, bij onze 

graven. 

De aarde, donker, stil, beangstigende 

droefheid,  onbegrijpelijk: 

”Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 

vuur 

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit 

meer dooft,  

als alles duister is….”  

Jeruzalem op slot, dichtgeslagen....een leeg 

graf, waar is Hij…. De hele wereld op slot, 

waar zijn onze doden……. 

En zo piekerde ik voort, al pratend over al het 

goede wat er gebeurde, in de zorg, hoe 

mensen het goede in elkaar naar boven halen 

en er gebeurt zó veel. Ben ik dan een  

Emmaüsganger die nog niet beseft wat er 

werkelijk aan de hand is, waar is Hij, Hij die 

zegt ons te  dragen, ons zegt vast te  houden? 

Ben ik dan de enige die niet wil zien dat er 

ondanks alles veel aan het veranderen is?  

Hoe groot/klein is mijn geloof om rust te 

vinden. 

Teleurgestelde leerlingen, teleurgesteld volk, 

teleurgestelde ik. 

Het stond te gebeuren, het moest gebeuren, 

er moest een omslag komen, maar zó 

wreed??? 

Kunnen we deze omslag aan, kunnen we 

blijven vertrouwen, kunnen we blijven hopen 

dat...ja wat, 

Tussen al mijn tranen door wil ik Pinksteren 

beleven als verstaanbaarheid, als trouw, als 

opstanding. 

God is niet los verkrijgbaar, daar heeft Hij ons 

bij nodig. Daar heeft Hij geen mondkapje of ½ 

meter voor nodig. Dan alleen kan de 

boodschap van een vurig beleefd  Pinksteren 

binnenkomen: 

”Elkaar verstaan en vasthouden in geloof en 

nabijheid wereldwijd, Pinksteren” 

 

Gera Koppelman 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zaterdag 23 mei 19.00 uur: stille viering met pastor Jozef Wissink,  
te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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 websites www.marthamaria.nl of www.katholiekamersfoort.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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PROTOCOL SINT MAARTENSKERK (zie ook  www.rkkerk.nl) 

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een 

andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen 

op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.  

Algemeen  

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel; hygiëne - handen reinigen bij 

binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes, 

en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle 

betrokkenen strikt nageleefd te worden.  

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.  

Liturgieviering  

RESERVEREN  

• U kunt alleen een kerkdienst bijwonen als u zich daarvoor hebt aangemeld en als u die 

aanmelding bevestigd heeft gekregen (telefonisch of per mail). Over de gang van zaken rond 

het aanmelden ontvangt u komende week een brief.  

• Het zal niet lukken om ieder op haar c.q. zijn vertrouwde plek plaats te laten nemen. 

HYGIËNE 

• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen 

om veilig naar de uitgang te gaan.  

INTENTIES 

• Er zal geen intentieboek liggen. De intenties moeten van te voren doorgegeven worden: 

met een briefje op Sperwerlaan 3 of per mail aan moniquefijen@hotmail.com  

ONDERSTEUNING 

• Er is geen onderlinge hulp mogelijk (dus iemand die hulp nodig heeft kan (nog) niet naar de 

viering komen). Hulp door een gezinslid is natuurlijk gewoon toegestaan.  

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. 

DIENST VAN HET ALTAAR  

• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.  

• Het naar het altaar brengen van de voedselbankmanden moet vermeden worden.  

H. COMMUNIE UITREIKING  

• Het uitreiken van de H. Communie zal nog niet plaatsvinden, tenzij in eucharistievieringen. 

COLLECTE  

• Tijdens de viering is er geen collecte. De collecteschalen staan bij de uitgang (wilt u bij 

vertrek alvast het geld hiervoor gereed houden).  

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING  

• Er wordt soms door een paar koorleden gezongen. 

• Er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de vieringen. 

NA AFLOOP 

• Napraten in groepjes en koffiedrinken in de Mantel kan gezien de geldende maatregelen 

niet. 

Gebed en devotie  

MARIA  /  KAARSEN 

• Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.  

• De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken. 
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Andere activiteiten  

JEUGDWERK  

• Jongeren komen zoveel mogelijk zelf naar het parochiecentrum toe. Als zij worden 

gebracht door hun ouders met de auto lopen de kinderen zelf naar het parochiecentrum.  

• De leiders en jongeren hebben de tijd om aan te komen en te vertrekken, zonder extra 

contact momenten.  

• Leiders en jongeren gaan na de bijeenkomst direct naar huis.  

VERGADERINGEN  

• Zolang de anderhalve meter regel van kracht is worden bijeenkomsten thuis ontraden. 

 
 

 

 
 

 

VANAF 7 JUNI STAAN DE DEUREN  

WEER OPEN, 

WELKOM! 
 

 

 

 

 

 


