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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Kerk van Sint Maarten blijft hele maand juni toch dicht 

We hebben te vroeg gejuicht, met de Nederlandse bisschoppen mee. De kerken mogen weer open 

vanaf 7 juni, ze mogen op 14 juni zelfs weer de H. Communie delen met de kerkgangers. Zo hebben 

we gecommuniceerd, zo willen de Nederlandse bisschoppen het in een bericht van woensdag 20 mei. 

Daarom hebben we ook ons protocol – gebaseerd op de richtlijnen van de bisschoppen en het RIVM 

– met iedereen gedeeld. Maar we zijn te voortvarend geweest, we wilden te graag om eindelijk na 

drie maanden weer elkaar te zien en samen te vieren. Eerst met 30 mensen. We hebben ook ons 

plan voor uitnodigen en reserveren klaar. Maar we zijn teruggefloten door ons parochiebestuur van 

Martha en Maria. Dat parochiebestuur vindt dat het te snel gaat en wil meer tijd om alles goed met 

alle locaties van Martha en Maria door te spreken. Daarom moeten we wachten, nog een hele 

maand. Tot zondag 5 juli blijven de kerken van Soesterberg tot aan Maartensdijk dicht. En daarom 

rest ons niets anders dan door te gaan met de online-vieringen, de hele maand juni. Het spijt ons 

verschrikkelijk, we zijn teleurgesteld, ook omdat we als locatie nooit bij enig overleg hierover zijn 

betrokken en ook niet mondeling op de hoogte zijn gebracht. Het is een decreet, ons meegedeeld 

per mail op zondag 24 mei halverwege de dag des Heren. In Maartensdijk en omstreken gaan vanaf 7 

juni weer mensen fysiek ter kerke. Maar wij van de kerk van Sint Maarten zullen daar niet bij zijn, zo 

heeft het parochiebestuur besloten. We hebben ons bij het besluit  neergelegd, onder protest. Aan 

de andere kant, we vinden het niet passen om ruzie te maken over deze ene maand terwijl zo velen 

nog rouwen om hun doden en zieken. Toch is hier het laatste woord niet over gezegd. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd. 

Avond voor voorzitters van werkgroepen gaat wel door, op 27 mei om 19.00 uur in De Mantel 

Meer dan ooit is het goed dat de voorzitters van de werkgroepen in onze geloofsgemeenschap wel 

bij elkaar komen om even onze gedachten uit te wisselen over bovenstaande gang van zaken. Onze 

kerk blijft nog een maand dicht. Hoe denken we open te gaan vanaf zondag 5 juli? En in hoeverre 

hebben we met onze eigen protocol dingen over het hoofd gezien (zie weekbrief van 23/24 mei)? 

Het is juist in deze spannende tijd goed om elkaar even te zien en bij te praten, maar ook om elkaar 

te bemoedigen en inspireren. Loek Fonkert en Jos van Cleef leggen uit hoe ons protocol eruit ziet en 

lichten toe wat onze parochie anders wil en daarom ook een maand uitstel oplegt.  

Gerard Steenman woont in Biltse Hof en is blij met elk kaartje van onze kerk 

Afgelopen zondag 24 mei was Gerard Steenman jarig. Hij vierde zijn 80e verjaardag niet thuis, maar in 

De Biltse Hof. Daar woont hij sinds enkele weken. In die tijd heeft hij zijn zoon Bonnie en zijn vrouw 

en dochter niet meer gezien. Juist daarom is een verjaardagskaart extra welkom voor de man die 

altijd weer met toewijding en veel vakkennis zijn taken als koster vervulde. We missen hem, hij mist 

ons. Stuur hem een kaart: de heer G. Steenman, Biltse Hof afdeling Boshuysen 1, kamer 1, Prof. 

Bronkhorstlaan 4 3723 MB Bilthoven.  

Zaterdag voor Pinksteren is onze kerk open: van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Nu we voorlopig niet kunnen vieren en niets in het vooruitzicht hebben om elkaar fysiek te 

ontmoeten en bij te praten, hebben we besloten om zaterdag 30 mei de deuren van onze kerk te 

openen voor stil gebed en voor het opsteken van een kaarsje. Al die uren is er iemand van de kosters 
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aanwezig om toezicht te houden op de kerk. We vragen u wel om niet allemaal tegelijk te komen en 

rekening te houden met de anderhalve meter en de minimum-omvang van een groep mensen in de 

kerk. Laten we proberen om onze aanwezigheid over de dag te spreiden. Het zou wel mooi zijn als 

iedereen even de kans krijgt om even stil te zijn en in gebed bij Maria of het Memoriale te kunnen 

zitten of knielen.  

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

INSPIRERENDE TEKSTEN – RUST OM TE 

AANVAARDEN (Dick Schinkelshoek) 

Het zijn die schommelingen 

in de berichten en in ons gevoel 

die ons zo onzeker maken, God. 

Aan de ene kant mag er steeds meer, 

gaan de kinderen weer naar school, 

gaat onze samenleving weer langzaam open. 

Aan de andere kant horen we ook 

over een ‘tweede golf’ die onvermijdelijk 

eraan gaat komen, een vaccin dat nog ver 

weg is, uitgestelde zorg die mensenlevens 

kost,  

eenzaamheid en psychische problemen, 

geweld tegen boa’s omdat mensen  

de beperkingen zat zijn. 

En dat virus is er natuurlijk ook nog gewoon. 

En daar zitten we nog wel even mee, zegt 

men. 

Misschien wel tot 2024 aan toe. 

Waar zijn we nu aan toe? Waar vinden we 

vastigheid 

dan alleen bij U? 

Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, 

heeft Jezus ons bij zijn vertrek beloofd. 

Ik zal met mijn Geest altijd bij jullie zijn. 

Hij is alle macht gegeven in de hemel en op 

aarde. 

Schenk ons door Hem de rust te aanvaarden 

wat we nu niet kunnen veranderen, 

de moed om te veranderen wat we kunnen, 

en de wijsheid om het verschil te zien. 

Te leven van dag tot dag, van moment tot 

moment. 

Leer ons moeilijke tijden zoals deze te 

aanvaarden 

als een weg naar vrede. 

Om deze gevallen wereld te nemen zoals ze is, 

niet zoals ze naar ons idee zou moeten zijn. 

Leer ons erop te vertrouwen dat U alle dingen 

goedmaakt, als wij ons overgeven aan Uw wil. 

Om volledig gelukkig te zijn in dit leven,  

en straks ultiem gelukkig te zijn met U die in 

de wereld komt.  

 

Pinksteren : gebedsviering met Anton Sonderman, Peter Steijlen en leden Maartenskoor, vanaf 
vrijdag 29 mei 19.00 uur te beluisteren via www.marthamaria.nl    
Misintenties: heer Nico Bak; heer Dick de Wild; mevrouw Trees Joosten-Thomas 

 

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.rkeemland.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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