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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

WEEKBRIEF  
16 mei 2020  

 

 

 

 

 

 

Deze week vieren we de Hemelvaart van de 

Heer. De Hemelvaart van Jezus is het slot van 

de zending die de Zoon van de Vader heeft 

ontvangen. Vanaf dat moment is Jezus 

aanwezig in zijn leerlingen, zij 

vertegenwoordigen Hem in de wereld. Zij 

geloven in Hem en verkondigen Hem. Deze 

zending duurt voort tot op de dag van 

vandaag, zodat Zijn aanwezigheid nog steeds 

merkbaar is. Dat we weten dat Jezus nog 

steeds aanwezig is geeft sterkte en 

bemoediging in tijden van beproeving, steun in 

moeilijke omstandigheden. Het hoogfeest van 

Hemelvaart herinnert ons daaraan, misschien     Hemelvaart door Giotto di Bondone 

wel extra nu we getroffen zijn door de coronapandemie.          

Het is nog niet bekend wanneer de kerken weer opengaan. Er wordt door de 

bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 

juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden 

gevierd met inachtneming van de richtlijnen van de overheid op het gebied 

van corona en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden. De 

verwachting is dat dit voor 23 mei gedeeld kan worden met de parochies. We 

vragen dus nog even geduld.  

Deze Weekbrief wordt inmiddels naar ruim 300 parochianen digitaal verstuurd 

en enkele tientallen mensen ontvangen een exemplaar op papier. Nu we toch 

getallen noemen; op zondagochtend kijken naar schatting ruim 1.500 mensen 

naar de uitzending van de online eucharistieviering van onze parochie via de 

parochiewebsite of via Facebook. Het is goed te weten dat we op deze manier 

met elkaar verbonden zijn. Mocht u suggesties voor de Weekbrief hebben of 

mededelingen die voor de hele geloofsgemeenschap van belang zijn dan kunt 

u die aan ons doorgeven.  

Met vriendelijke groet,  

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:  

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings 

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.  

mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl
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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

IN DE HEER OVERLEDEN 

Donderdag 7 mei 2020, mevrouw Alie van Doorn– van de Coterlet, 93 jaar.  

Heer, geef haar de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte haar. Dat zij 

moge rusten in vrede. Amen. 

Het overlijdensbericht vindt u aan het eind van deze Weekbrief.   

 

EUCHARISTIEVIERINGEN  

 Vanuit onze parochie wordt de eucharistieviering online uitgezonden:  

Zondag  17 mei 09:30 – 10:30, jongerenviering ‘Life teen’, 
voorgangers Roderick Vonhögen en Suhail Tafur.  

Donderdag 21 mei 09:30 – 10:30, Hoogfeest van de hemelvaart van 
de Heer, voorganger pastoor Joachim Skiba. 

Te volgen op internet op onze website (klik op ‘deze site’) en via 
www.facebook.com/RKamersfoort.  

De Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben. 
 Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering 

uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.  

 
INTENTIES 17 MEI 2020, VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 

Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Roland en Theo van Niekerk; overleden 

ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en 

voor Theodora Dalderop-van Luijn; Josepha Maria van Gerwen-Resink; Rini 

Balvers-Vink en Alie van Doorn- van de Coterlet van wie wij kort geleden 

afscheid hebben genomen. 

INTENTIES 21 MEI 2020, HOOGFEEST VAN HEMELVAART 
Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overleden pastores van onze parochie; Leen, 

Onny en José Gadellaa en voor Theodora Dalderop-van Luijn; Josepha Maria 

van Gerwen-Resink; Rini Balvers-Vink en Alie van Doorn- van de Coterlet van 

wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 

COLLECTE 
Nu we niet wekelijks een viering hebben lopen we ook collectegeld mis, maar 

de vaste kosten lopen gewoon door. Daarom vragen we u vriendelijk om 

digitaal bij te dragen aan de collecte via https://marthamaria.nl/u-wilt-

graag/doneren/. U kunt daar bij ‘gemeenschap’ de HH. Michaël en Laurens 

selecteren, het gewenste bedrag opgeven en via Ideal en uw eigen bank 

betalen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.  

 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/
http://www.facebook.com/RKamersfoort
https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/
https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/
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KERK OPEN: 

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn onze kerk en kapel open 

voor eenieder die behoefte heeft aan ’n moment van gebed, een moment van 

stilte, of om in deze onwerkelijke tijd een kaarsje aan te steken. 

 

MEIMAAND, MARIAMAAND 

 

Ecclesiakoor 

Het Ecclesiakoor heeft mooie Mariagroet gemaakt. Deze is te zien en te 

beluisteren op de website van het Ecclesiakoor. Deze Mariagroet is apart van 

elkaar en op verschillende momenten in onze kerk opgenomen en daarna bij 

elkaar gebracht op film. U hoort mooie bekende liederen (Alles wacht op u vol 

hoop, Ave Maria, Als water leven gaat, Ubi Caritas, Wij groeten u o Koningin) 

en mooie teksten.  

Kleurplaat Maria 

Voor de kinderen vindt u op de laatste bladzijde weer een nieuwe 

kleurplaat die u kunt uitprinten. 

 

 

Mariakapelletje 

Het Mariakapelletje in het linker voorportaal van onze 

kerk is nu bijna 2 weken open. Verschillende mensen 

hebben het al gevonden, ook niet-parochianen. Er is 

ook aandacht aan gegeven op onze parochiewebsite. 

In tegenstelling tot hetgeen op het filmpje op de 

website gezegd wordt is het kapelletje op werkdagen 

’s morgens van 08:30 tot 12:00 geopend.  

 

 

 

 

 

Mariagebedjes 

 

Op onze oproep om Mariagebedjes in de vorige Weekbrief hebben we enkele 

reacties ontvangen. Hier alvast twee, waarin ook iets van deze tijd te 

herkennen is.  

 

https://youtu.be/AcAilUsZ5Yk
https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/05/IMG_0212.mp4?_=1
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Mariagebed  

Moeder Maria, 

wees mijn voorbeeld 

van overgave en inzet. 

Verkrijg voor mij  

een hart dat eerlijk is en zuiver, 

een hart dat ruimte bied aan allen, 

een hart dat moedig en groot is 

om de moeilijkheden te overwinnen,  

een hart dat nederig genoeg is 

om steeds te herbeginnen 

en dat alles verwacht van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. 

 

 

Mariagebed 

Moeder Maria,  

eens heb gij aan de wereld 

Jezus gegeven als verlosser,  

toon ons ook vandaag de weg naar Hem. 

Schenk ons iets van uw geloof 

in donkere dagen, 

iets van uw vreugde 

om hetgeen God voor ons doet, 

iets van uw luisterbereidheid  

naar Jezus’ woord. 

En help ons 

Hem na te volgen 

zoals gij hebt gedaan 

in eenvoud en dienstbaarheid. 

Amen 

 

Als u een Mariagebed hebt dat u via deze Weekbrief met elkaar wilt delen, 

dan kunt u het opsturen naar pastoraatgroepML@marthamaria.nl. Uit de 

inzendingen maken we een keuze voor de volgende Weekbrief.  

 
KERKPLEIN AFGESLOTEN 

De Michaëlschool is weer begonnen. Om het halen en brengen van de 

kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen is het kerkplein overdag voor alle 

verkeer afgesloten. Mensen die naar onze Mariakapel, onze kerk of het 

parochiesecretariaat willen gaan vragen wij buiten het kerkplein te parkeren 

en te voet het plein over te steken. 

mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl
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BOMEN GEROOID IN DE PASTORIETUIN 
Onlangs zijn er in de pastorietuin enkele 

bomen gerooid. Een boom (esdoorn) stond 

te dicht tegen de kerk waardoor veel blad in 

de goten viel. Een andere boom (conifeer) 

stond tegen het gebouw van Scoutinggroep 

Ben Labre en vormde een gevaar voor dat 

gebouw. Nu is er veel meer licht in de tuin 

en wordt het onderhoud gemakkelijker.  

 

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE 

VIDEO OVER MGR. ROMERO: MODERNE HEILIGE VAN DE HOOP 
Oscar Romero (1917-1980) was de sociaal bewogen 

rooms-katholiek aartsbisschop van San Salvador. 

Veertig jaar geleden, op 24 maart 1980, werd hij 

tijdens het vieren van de Eucharistie uit politieke 

motieven doodgeschoten. Op 23 mei 2015 verklaarde 

paus Franciscus hem zalig en op 14 oktober 2018 

werd hij heilig verklaard. Zijn feestdag is 23 mei. 

Onze priester Mauricio Meneses komt uit Colombia en 

vertelt in een video op katholiekleven.nl over de hoop 

die mgr. Romero gaf aan mensen in Latijns-Amerika.  

Mauricio Meneses: “Zijn heiligverklaring was voor mij een grote vreugde. Het 

betekent dat Latijns-Amerika onze Wereldkerk iets te zeggen heeft. Ooit heeft 

paus Johannes Paulus II over Latijns-Amerika gesproken als het continent van 

de hoop. En mgr. Oscar Romero is hoop voor het volk, voor zijn volk, voor 

Latijns-Amerika, voor de armen.” 

“Oscar Romero was een profeet. Hij was de stem 

van de stemloze mensen in Latijns-Amerika,” 

vertelt Mauricio Meneses. “Tot op de dag van 

vandaag is Romero voor El Salvador en voor alle 

Latijns-Amerikanen een teken van hoop en liefde 

en kracht.”  

Mauricio Meneses was op 13 oktober 2018 ook de celebrant tijdens de 

landelijke viering in de Dominicuskerk in Utrecht bij gelegenheid van deze 

heiligverklaring. De Nederlands-Spaanse Mis werd ook bijgewoond door 

mensen die in de jaren tachtig uit El Salvador naar Nederland zijn gevlucht. 

Mgr. Woorts en ambassadeur Agustin Vasquez Gomez waren eveneens 

aanwezig. (Klik hier voor de video) 

https://youtu.be/bdPERDx9XHg
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

PAUS NODIGT KERK UIT WEEK VAN LAUDATO SI’ TE VIEREN 

Paus Franciscus heeft vorige maand in een 

videoboodschap katholieke gemeenschappen 

over de hele wereld uitgenodigd om van 16 tot 

24 mei 2020 de Week van Laudato si’ te 

vieren. Dit met het oog op de vijfde 

verjaardag van de encycliek Laudato si’ over 

de zorg voor de schepping als ons 

gemeenschappelijk huis. 

In zijn videoboodschap richt paus Franciscus zich tot katholieke 

gemeenschappen over de hele wereld. “Wat voor wereld willen we nalaten 

aan hen die na ons komen, aan kinderen die opgroeien?” vraagt hij in de 

video. De paus herhaalt verder zijn dringende oproep om te reageren op de 

ecologische crisis: “De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen 

kan niet doorgaan,” zegt hij. “Laten we zorgen voor de schepping, een 

geschenk van onze goede Schepper God. Laten we samen de Week van 

Laudato si’ vieren.” 

Bekijk hier de videoboodschap van paus Franciscus: 

 

BEZINNING 

Wijsheid op straat 

Vaak loop ik, op weg naar de kerk, door het Oosterpark. Zo komt het dat ik 

de gezichten een beetje ken van de mensen die daar vaak zijn. Veel van hen 

lijken niet veel omhanden te hebben: geen werk, geen papieren, soms ook 

geen thuis. Af en toe maak ik een praatje. Zo kwam het dat een van hen mij 

aansprak. ‘Ik zorg voor mensen zonder dak boven hun hoofd’, had hij mij bij 

een eerdere ontmoeting verteld. ‘Dat is mijn werk’. 

Deze keer zei hij me alsof het een nieuwtje was: ‘Ik heb gehoord, dat Jezus 

weer op aarde komt… Heb jij dat ook gehoord?’ Waar ik het vandaan haalde, 

weet ik niet precies, maar ik antwoordde: ‘Ik zal het je nog sterker vertellen: 

Hij is er al. Hij leeft onder ons en uiteindelijk zal Hij komen om alles weer 

goed te maken op aarde.’ De man keek mij aan met een mengeling van 

verbazing en verrassing. ‘Is het waar, leeft Hij?’ ‘Ja, ik meen van wel’, zei ik. 

‘Misschien kom je Hem vandaag wel tegen in de dakloze die jij helpt’. 

Het gesprek duurde kort, want ik moest weer verder. Maar de ontmoeting 

was voor mij niet zonder betekenis. Ik besefte nog een keer, dat ik dat mag 

geloven: Jezus is een Levende in ons midden. Op heel veel manieren mogen 

https://youtu.be/DHlzOWp8ZQY
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we Hem ontmoeten. Natuurlijk in de kerk, ook al zijn er maar twee of drie 

samen. Maar ook op straat of in het park of in de mens die jou verwijt dat je 

hem te laat of helemaal niet hebt teruggebeld. 

 

Leo Nederstigt in Ik hou van jou. 

 

 

AFSLUITER 
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Kleurplaat 
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