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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

WEEKBRIEF  
9 mei 2020  

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt de tweede Weekbrief waarmee we u op de hoogte willen houden 

van het wel en wee in onze geloofsgemeenschap en parochie. Hoewel er 

momenteel geen kerkdiensten zijn, zijn toch veel parochianen actief. De  

wijkcontactpersonen bijvoorbeeld houden contact met de ouderen door even 

te bellen, langs te gaan, een kaartje te sturen of een bloemetje te geven. 

Maar niet alleen de wijkcontactpersonen doen dat, want gelukkig zien mensen 

veel meer naar elkaar om in deze bijzondere tijd. In de vastentijd is de 

inzameling geweest voor de Voedselbank. Dit ging ook door toen de deuren 

van de kerk al gesloten waren. Het Ecclesiakoor heeft met Pasen een digitale 

‘Paasgroet’ verzorgd die op hun website staat en zal de komende tijd bij 

bijzondere momenten een aantal 'groeten met tekst, muziek en zang' maken. 

Over hun Mariagroep leest u verderop en over de andere groeten hoort u te 

zijner tijd meer. En er is een van buiten toegankelijk Mariakapelletje 

ingericht. Er zijn dus in onze eigen geloofsgemeenschap en in andere locaties 

verschillende initiatieven om binding te houden met de parochianen. 

Ondertussen denkt de pastoraatgroep na hoe we met elkaar kunnen vieren 

als onze kerk weer open mag. Want als de kerken weer open mogen zullen er 

ongetwijfeld voorlopig nog beperkingen zijn. Hoeveel mensen mogen/kunnen 

er in de kerk? Wat doen we met communie en collecte? Etc. etc. We wachten 

nog op richtlijnen van de overheid en ons parochiebestuur.  

Als mensen zich willen abonneren op deze nieuwsbrief kunt u dat via email 

aan ons doorgeven. U kunt ook deze Weekbrief doorsturen aan mogelijk 

geïnteresseerden die zich dan via deze link kunnen aanmelden. Aan een 

aanmeldknop op de website wordt gewerkt. Mocht u mededelingen hebben 

die voor de hele geloofsgemeenschap van belang zijn dan kunt u die ook aan 

ons doorgeven.  

Met vriendelijke groet,  

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:  

Ans Weerdenburg 

Antoon van Gaans 

Sjaak Hozee   

Willy Eurlings 

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.  

 

https://www.ecclesiakoor.nl/nieuws/
mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl?subject=Aanmelden%20Weekbrief%20Michael-Laurens
mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl


2 
 
 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

INTENTIES ZONDAG 10 MEI 2020: 

Richard Bonouvrier; Miep van der Velden en voor Theodora Dalderop-van 
Luijn; Josepha Maria van Gerwen-Resink en Rini Balvers-Vink van wie wij kort 

geleden afscheid hebben genomen. 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN  

 Vanuit onze parochie wordt de eucharistieviering online uitgezonden:  
Zondag  10 mei 09:30 – 10:30 (Familieviering) voorgangers Mauricio 

Meneses en Wies Sarot.  
Te volgen op internet op onze website (klik op ‘deze site’) en via 

www.facebook.com/RKamersfoort.  
Het liturgieboekje van deze viering is ook beschikbaar op  
https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/04/paas520uitlegviering.pdf.  
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.  
 

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.  

 

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 in navolging van de Paasgroet ook een mooie 

Mariagroet gemaakt. Deze is vanaf zondag 10 mei  te zien op onze website, 

de website van het Ecclesiakoor en op het Facebookkanaal van het koor.  

https://marthamaria.nl/vieringen/
http://www.facebook.com/RKamersfoort
https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/04/paas520uitlegviering.pdf
https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/
https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/
https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/
https://www.ecclesiakoor.nl/nieuws/
https://www.facebook.com/ecclesiakoor/
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Kleurplaat Maria 

Voor de kinderen vindt u op de laatste bladzijde een kleurplaat die 

u voor hen kunt uitprinten. 

 

 

Mariakapelletje 

In het linker voorportaal van onze kerk is in de Mariamaand 

een Mariakapelletje ingericht. Hier kunt u in deze 

bijzondere tijd even op adem komen, in gedachten 

verzinken of gewoon een kaarsje aansteken. Het kapelletje 

is op werkdagen ’s morgens van 08:30 tot 12:00 geopend 

en van buitenaf toegankelijk.  

 

Gebed ‘Lief Vrouwke’ 

Onderstaand gebed is een Vlaams Marialied, dat uitblinkt in 

zijn eenvoud. Laat het in de stilte van je hart weerklinken. 

Lief Vrouwke  

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken, 

maar om een poos bij U te zijn, 

ik heb U niets te zeggen, 

niets te vragen, deze dag. 

Bewaar voor mij de grote vreugde 

dat ik bij U blijven mag. (2x) 

 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen, 

maar om een poos bij U te zijn, 

ik heb U niets te zeggen, 

niets te vragen, deze dag. 

Ik denk dan aan de grote vreugde 

dat'k U Moeder noemen mag. 

 

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 gaat maandag 11 mei weer beginnen. Om dit zo veilig 

mogelijk te kunnen doen wordt het kerkplein vanaf die datum hele dagen 

voor alle verkeer afgesloten. Ouders brengen hun kinderen tot het kerkplein 

en de kinderen lopen naar vakken op het kerkplein waar hun groep zich 

mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl
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verzamelt om vervolgens samen de school binnen te gaan. Het is dus niet 

toegestaan dat ouders het kerkplein of de school betreden. Mensen die naar 

onze Mariakapel, onze kerk of parochiesecretariaat willen gaan vragen wij 

buiten het kerkplein te parkeren en te voet het plein over te steken. 

 

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE 

ZOEKEN NAAR RUIMTE  

Na de woorden van premier Rutte afgelopen woensdag halen mensen weer 

opgelucht adem: eindelijk is er meer ruimte in het vooruitzicht en dat geldt 

straks ook voor de kerken in onze parochies. We wachten nog op richtlijnen 

van de Nederlandse bisschoppen maar we hopen dat wij in juli weer samen 

mogen vieren met maximaal 100 mensen, op voorwaarde dat die allemaal 1.5 

meter uit elkaar kunnen zitten. We moeten gaan nadenken hoe de 

bezoekstroom te organiseren, wie kan er wanneer bij zijn, en hoe voorkomen 

we dat nieuwe mensen niet meer zomaar binnen kunnen lopen om voor een 

eerste keer mee te doen?   

Lokaal wordt hierover al gesproken en het pastoraal team stelt een 

denkoefening op die we na volgende week ook willen delen met alle lokale 

teams van Martha & Maria en OLVA (Onze Lieve Vrouw van Amersfoort). Zo 

willen we samen zoeken naar ruimte en kansen waardoor we weer veilig 

samen onder één dak kunnen zingen, bidden en vieren.  

 

Namens het pastoraal team, Josephine van Pampus 

 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

VOORAANKONDIGING VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN 

Kardinaal Eijk heeft op 8 mei een brief gestuurd aan de leden van de 

parochiebesturen en de leden van de pastorale teams in het Aartsbisdom 

Utrecht. In deze brief meldt hij dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie 

onderzoekt welke maatregelen – gegeven de door premier Rutte op 6 mei 

gepresenteerde routekaart en de daarin vervatte voorwaarden – vanaf 1 juni 

passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in 

het bijzonder voor de viering van de liturgie. 

Kardinaal Eijk: “Over het resultaat hiervan zult u zo spoedig mogelijk per e-

mail worden geïnformeerd, mede in aanmerking nemend dat u natuurlijk 

voldoende tijd zult moeten krijgen voor de implementatie van de nieuwe 

maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.” 
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BEZINNING 

Deze tekst werd geschreven door Bieke Vanderkerckhove die op 19e jarige 

leeftijd hoorde dat ze ALS had. 

Ik herinner me nog goed hoe ik, op het dieptepunt van ‘ziek worden en alles 

kwijtraken’, in een kerk zat en een lijster hoorde zingen. Zo helder dat het 

was alsof ik die vogel voor het eerst in mijn leven hoorde fluiten. Het vervulde 

me met een vreemd soort geluk en een rustig vertrouwen, ook al zag het er 

op dat moment absoluut niet goed voor mij uit. Ik denk aan het 

waargebeurde verhaal van een Russische auteur, over een jonge soldaat aan 

het front in de Tweede Wereldoorlog. Die soldaat is dodelijk getroffen en ligt 

zwaargewond half in een moeras. Een vriend waakt bij hem in zijn laatste 

uren. Ineens zegt die stervende soldaat: “Die libelle, is ze daar nog?” Dan 

sterft hij. 

Oog in oog met de dood kan er plots een wonderlijk, bevrijdend besef zijn 

van de dingen rondom ons: een lijster, een libelle… Net of de grote krachten 

van lijden, dood en rouw een vereenvoudiging in ons bewerken, waardoor we 

de dingen anders zien.  

Bieke Vanderkerckhove in De smaak van stilte; Hoe ik bij mezelf ben gaan 

wonen. Ten Have 2010.  

 

AFSLUITER 
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Kleurplaat 

 


