MICHAEL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

WEEKBRIEF
2 mei 2020
Nu de kerken gesloten zijn kunnen we elkaar helaas niet meer op zondag
ontmoeten. Toch is er bij velen de behoefte om op een andere manier met
elkaar in contact te staan en op de hoogte te blijven van het wel en wee
van onze geloofsgemeenschap en parochie. Daarom zal de Pastoraatgroep
wekelijks een Weekbrief uitbrengen die digitaal verstuurd wordt. Voor
diegene die geen computer en internet hebben wordt hij op papier
beschikbaar gesteld. Deze Weekbrief vervangt de Weekmededelingen en
zal verstuurd worden naar de abonnees op Weekmededelingen en
Nieuwsbrief. Dit is het eerste exemplaar en we hopen dat het u bevalt.
Mocht u er geen prijs op stellen dan kunt u zich natuurlijk afmelden, maar
we hopen eigenlijk dat u ook anderen attendeert op deze Weekbrief zodat
ze zich kunnen aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Pastoraatgroep Michaël-Laurens:
Ans Weerdenburg
Antoon van Gaans
Sjaak Hozee
Willy Eurlings
Info naar: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
IN DE HEER OVERLEDEN:
Zondag 19 april Josepha Maria van Gerwen-Resink, 94 jaar.
Dinsdag 21 april Rini Balvers-Vink, 95 jaar.
Heer, geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen. Dat ze
mogen rusten in vrede. Amen.
Zie overlijdensberichten verderop.
INTENTIES ROEPINGENZONDAG, 03 mei 2020:
Catharina Maria Gerarda Nap-Thomassen en voor Tiny Vroom-Rijnders;
Josepha Maria van Gerwen-Resink en Rini Balvers-Vink van wie wij kort
geleden afscheid hebben genomen.
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EUCHARISTIEVIERINGEN
 Vanuit onze parochie wordt de eucharistieviering online uitgezonden:
Zondag 3 mei 09:30 – 10:30 voorganger J. Skiba
Te volgen op internet op www.facebook.com/RKamersfoort
Deze link 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.
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
In deze bijzondere tijd waarin niets meer
vanzelfsprekend lijkt en velen in onzekerheid
zitten willen we een plek bieden waar mensen
even op adem kunnen komen, in gedachten
kunnen verzinken of gewoon bij Maria een
kaarsje opsteken. Daarom is vanaf maandag 4
mei het linker portaal van onze kerk ingericht
als Mariakapelletje. Het kapelletje is op
werkdagen ’s morgens van 08:30 tot 12:00
geopend en van buitenaf toegankelijk.

ROEPINGENZONDAG
Zondag 3 mei is het weer Roepingenzondag, de dag waarop de Kerk
wereldwijd bidt om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven. In de online-eucharistieviering vanuit onze parochie
wordt daar aandacht aan geschonken. Ook is er die zondag om 10:30 een
livestream uitzending van de Eucharistieviering vanuit de kapel van het
Ariensinstituut, het opleidingscentrum van ons bisdom.
Evenals uw gebed zijn ook uw gaven nodig voor het roepingenpastoraat.
Normaliter zou er deze zondag een tweede collecte zijn in de H.
Michaëlkerk. Nu er tijdelijk geen vieringen zijn is er toch gelegenheid uw
gaven te geven voor dit belangrijke werk. U kunt uw giften overmaken op
rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. Fonds Priesteropleiding
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Aartsbisdom Utrecht. Meer informatie over roepingen op de website van
het Ariënsinstituut.

Gebed om Roepingen
bij gelegenheid van het
Jaar van de Eucharistie
God, Gij zorgt voor herders die uw volk leiden.
Stort over uw Kerk de Geest uit, de Helper,
die ons doet groeien in geloof, hoop en liefde,
in waarheid en eenheid.
Roep bedienaren voor de verkondiging
van het Evangelie en de dienst van uw altaar.
Geef ons de priesters en diakens
die wij nodig hebben.
Dit bidden wij U op voorspraak
van de Dienaar Gods Alphons Ariëns
die als priester van het Aartsbisdom Utrecht
U en zijn naasten, in het bijzonder de armen,
met grote liefde en trouw heeft gediend.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

BEZINNING
Falling in love
Toen ik Florence de ziekenzalving ging geven kwam juist de kapster naar
buiten die haar haar had gepermanent, want Florence wou niet ongekapt
de hemel in, zei ze. Ze deed me denken aan mijn grootmoeder, die een
Hollandse was met restjes calvinisme in haar botten. Toen mijn
grootvader, overigens een brouwer, op zijn sterfbed een Tripel vroeg, riep
ze: “Hier wordt niet gedronken, hier wordt gestorven.” Volgens mijn vader
zei ze het op de toon waarmee ze iedere dag tegen hem sprak omdat voor
haar het leven van mijn grootvader ook na zijn dood gewoon verder liep.
In het licht van wat vaak de absurditeit van het leven lijkt, hadden mijn
grootmoeder en Florence het meest gelijk. Ze lachten allebei de dood in
haar gezicht uit. Christenen hebben daar een mooi woord voor: Pasen.
Noch Florence noch mijn grootmoeder hadden hun geloof goedkoop
gekregen. Geloven betekent niet dat je de vraag of God bestaat met een
dapper ‘ja’ beantwoordt. Dat is te weinig. Wie gelooft dat hij christen is
omdat hij ’s zondags in een kerk zit vergist zich. “Het is niet omdat je in
een garage gaat staan, dat je een auto wordt” zei Albert Schweitzer. Nee,
ze hadden dat geloof gaandeweg gekregen door een heel leven lang aan
een fatsoenlijke relatie met God en de mensen te werken. Daardoor
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hadden ze de zelf gefabriceerde wensdroom van veel mensen om nooit
dood te gaan, ingeruild voor de ervaring van Jezus’ verrijzenis die door
God wordt gemaakt. Om vervolgens in die ervaring al hun vertrouwen te
parkeren. Omdat deze overtuiging geen moment uit het hoofd van mijn
grootmoeder was, zag ze ook het sterven als een ogenblik in een nooit
eindigende dag. Haar vertrouwen dat God er voor mijn grootvader in de
dood zou zijn, was even groot als het vertrouwen dat Hij er was toen ze
negen kinderen baarde, koffie zette of het veld in trok. Dat Florence haar
permanent liet doen in de volle overtuiging dat ze met hetzelfde kapsel en
haar toupeerkam straks in de hemel zou zijn en haar haren dan maar
eventjes moest opkammen, is – voor wie Florence heeft gekend – op geen
enkel moment haar overtuiging geweest. Daarvoor was ze niet voor niks
tachtig jaar lang naar een kerk geweest waar ze regelmatig had gehoord
dat een graankorrel die sterft niet opnieuw een graankorrel wordt, maar
een rijke halm. Iets anders dus.
Alleen was die permanent haar credo. Misschien nog een indringender
ritueel dan de ziekenzalving die erop volgde. Het leven van beide vrouwen
kan ik nog het best samenvatten met falling in love. Een mooie term die
de Engelsen hebben voor verliefd worden. Ook hun leven was op vele
punten vaak één neerhalende beweging richting dood, een voortdurend
falling, maar de richting ervan was hen vertrouwd. Niet in het niets, maar
terecht komen in love.
Ronald Sledsens

AFSLUITER
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