MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

WEEKBRIEF
30 mei 2020

In deze Weekbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de herstart
van de vieringen in de Michaëlkerk per 1 juli 2020. Zie daarvoor de rubriek
‘Nieuws uit onze parochie’. We doen verslag van de Pinkstergroet en op de
laatste dag van mei sluiten we de rubriek ‘Meimaand, Mariamaand’ af met
twee mooie mariagebeden. In de nieuwe rubriek ‘Parochianen aan het woord’
leest u over Sarah Brouwer. We zijn blij dat zij het aangedurfd heeft om als
eerste in deze rubriek iets persoonlijks te schrijven. U vindt een oproep van
de werkgroep Kinderwoorddienst aan kinderen om tekeningen te maken en
een mooie bezinning van Manu van Hecke.
We vieren dit weekeinde Pinksteren, het feest
waarbij we de uitstorting van de heilige Geest
herdenken en proberen te beleven. Hiermee sluiten
we na 50 dagen de paasperiode af. Het afsluiten
van de paasperiode kunnen we echter ook zien als
een nieuw begin, een nieuwe periode waarin we
ruimte geven aan de heilige Geest om zijn werk in
ons en onze naasten te laten doen.
Zalig Pinksteren!
Pastoraatgroep Michaël-Laurens:
Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings
Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
EUCHARISTIEVIERINGEN
• Vanuit onze parochie wordt de eucharistieviering online uitgezonden:
Zondag 31 mei 09:30, Hoogfeest van Pinksteren, voorganger J. Skiba.
Maandag 1 juni 09:30, 2e Pinksterdag, voorganger M. Meneses
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.
1

•

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 HOOGFEEST VAN PINKSTEREN EN 2E PINKSTERDAG
Echtpaar Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overleden pastores van onze
parochie; familie Leen, Onny en José Gadellaa.
Wij bidden ook mevrouw voor Theodora Dalderop-van Luijn; mevrouw
Josepha Maria van Gerwen-Resink; mevrouw Rini Balvers-Vink en mevrouw
Alie van Doorn-van de Coterlet van wie wij kort geleden afscheid hebben
genomen.
STILLE AANBIDDING
Parochianen die de online eucharistie op zondagmorgen meevieren worden
uitgenodigd tot de geestelijke communie. Aan het einde van de
eucharistieviering is een moment van Stille Aanbidding. De ciborie met het
allerheiligste Sacrament wordt voor op het altaar geplaatst en close-up in
beeld gebracht. Dit wordt door velen in de huiskamer erg op prijs gesteld.
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-wiltgraag/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.
PINKSTERGROET
Het Ecclesiakoor heeft voor ons allen een mooie pinkstergroep opgenomen
die te vinden is op het de website van de Martha en Maria parochie. U ziet
mooie sfeerbeelden en u hoort mooie liederen (Wil je opstaan en mij volgen,
Veni Sancte Spiritus, Licht dat terugkomt, May the road rise to meet you). En
er wordt natuurlijk gebeden dat het vuur van Pinksteren, dat de leerlingen
leerde om vrijmoedig op weg te gaan om de mensen te leren over Jezus, ook
ons aan mag raken en in beweging mag zetten.
Hartelijk dank aan allen die deze Pinkstergroet en de vorige groeten bedacht
en gemaakt hebben. Ook dit is een vorm van het vuur doorgeven!
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MEIMAAND, MARIAMAAND
Kleurplaat Maria
Voor de kinderen vindt u op de laatste bladzijde weer een nieuwe
kleurplaat die u kunt uitprinten.

Mariakapelletje
Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt van het
Mariakapelletje in het linker voorportaal van onze kerk!
Daarom hebben we besloten om het ook na de Mariamaand
op werkdagen ’s morgens open te houden.
Mariagebedjes
Op onze oproep in de vorige Weekbrief om mariagebeden in
te sturen hebben we weer mooie reacties ontvangen:
Maria, het deed ons goed hier even bij jou te zijn…
Wees gegroet, Maria, moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt
en geloven dat Hij, ook voor mij,
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet, Maria, moeder van de Heer,
help mij doen
dat wondere dat God mij vraagt
en vertrouwen dat Zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet, Maria,
laat mij niet alléén
als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt
en vertel mij dan van Jezus,
uw zoon en onze Heer.
(KSA-Lourdesgebed/Eugeen Laridon)
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Het volgende gebed is eigenlijk een lied. Het werd ingestuurd door Maria van
Gestel en zij heeft het in Lourdes geleerd. Op YouTube zijn enkele Engelse
versies te horen; ‘As I kneel before you’.
Als ik voor u neerkniel,
Mijn gebeden bij u breng.
Weet ik steeds weer opnieuw
Dat Gij mijn hart vervult.
Ave, Maria
Mogen wij hier brengen,
Elke zorg en wens bij U.
Moeder van God, neem dan ook,
Hier onze lofzang aan.
Ave Maria.
Moeder hoor ons bidden,
Wil ons nemen bij de hand.
Op de weg, naar Uw Zoon,
Versterk de liefdesband.
Ave Maria
Leven gaaft gij, Moeder,
Aan de heiland van ’t heelal.
Zoon van God, mensenzoon,
Gezegend gij, Maria
Ave, Maria
Uit Uw weg geboren,
Onze Heiland, onze Heer,
Zoon van God, mensenzoon,
Maria wees gegroet!
Ave, Maria
Moeder vol genade,
Gij onthaalt uw kinderen.
Hen die klein zijn en zwak.
Gezegend gij Maria
Ave, Maria
Tekst en muziek: Maria Parkinson
(Toeval: ingestuurd door Maria, over Maria en geschreven door Maria)
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PAROCHIANEN AAN HET WOORD
In deze nieuwe rubriek vertellen parochianen hoe zij deze bijzondere tijd
ervaren waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt. Hoe ze in tijden van afstand
houden tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren, en hoe hun
geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk,
tijdelijk niet beschikbaar is.
Even voorstellen:
Ik ben Sarah Brouwer en ik ben 14 jaar.
Ik woon samen met mijn ouders en zus in de Bilt.
Ik zit in het 2e jaar van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven.
Hoe ervaar jij de huidige tijd?
Soms moeilijk maar ook wel leerzaam. Het contact met vrienden mis ik heel
erg. Tuurlijk kan je wel videobellen, maar dat is toch minder leuk. Ook raak je
sneller afgeleid in de online les dan dat als je gewoon normaal op school zit.
Ook moet je jezelf harder pushen om ook echt aan schoolwerk te gaan. Een
voordeel is wel dat ik merk dat leerlingen en vooral leraren veel handiger zijn
geworden in ‘de hele online wereld’.
Hoe zoek je nu naar verbondenheid?
Vooral door te videobellen en te appen met vriendinnen. Vaak kletsen we dan
gezellig bij. Zo zijn we niet alleen verbonden met elkaar maar ook met het
internet.
Wat heeft deze periode je gebracht?
Geduld en flexibiliteit. Geduld omdat je bijvoorbeeld met boodschappen doen
meer rekening moet houden met anderen, en omdat het aardig lang duurt
voordat we eindelijk weer naar school mogen. Flexibiliteit omdat je je steeds
weer moet aanpassen aan de steeds veranderende maatregelen.
Wat zou je wensen voor de toekomst?
Voor de toekomst zou ik wensen dat iemand een goed vaccin ontwikkelt, dat
kan worden gebruikt tegen Corona. Zodat de maatregelen worden
ingetrokken en er geen mensen meer overlijden. Hopelijk kunnen
evenementen dan weer plaatsvinden en kunnen wij weer gewoon naar de
kerk.
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KINDERWOORDDIENST
Hoe gaat het met jullie en vraag wie er een mooie tekening wil
maken? (graag voor 14 juni)
Beste ouders en kinderen,
Het is alweer een tijd geleden dat er een bericht van de werkgroep
Kinderwoorddienst was. Hopelijk gaat het goed met jullie; hebben de
kinderen hun draai weer gevonden op school en geeft dat thuis aan ouders
ruimte om te werken of andere dingen te doen die belangrijk zijn. Met dit
bericht willen we graag de hulp inroepen van de kinderen.
Zoals hierboven staat aangegeven is het de vraag wie er een mooie
tekening wil maken. Wat is de bedoeling?
Leden van het Ecclesiakoor hebben met hulp van andere parochianen
inmiddels een aantal 'muzikale groeten' gemaakt. Met Pasen was dat de
Paasgroet, met moederdag de Mariagroet en aankomende zondag komt de
Pinkstergroet online te staan.
Voor de (voorlopig laatste?) mid-zomergroet willen we graag de hulp van
kinderen vragen om wat beeldmateriaal te maken, ofwel mooie tekeningen!
Het thema van de mid-zomergroet is: Samen onderweg: laat liefde
schijnen overal!
Het lied 'Love Shine a Light' van Katrina and the Waves wordt gezongen en
hoe leuk is het dan om allerlei mooie tekeningen in beeld te brengen die hier
iets van verbeelden.
Daarom aan jullie allemaal de uitnodiging één of meer mooie tekeningen te
maken. Stuur een scan naar mij via e-mail of doe de tekening bij het
parochiesecretariaat (Kerklaan 31, De Bilt) in de brievenbus. Alle tekeningen
die we tot en met 14 juni ontvangen kunnen opgenomen worden in de midzomergroet. We hopen natuurlijk op heel veel zonnige, stralende tekeningen!
Let the love shine a light!
Hartelijke groeten,
Joke
namens de werkgroep Kinderwoorddienst
PS: de muzikale groeten zijn te vinden op de Ecclesiakoorwebsite
https://www.ecclesiakoor.nl/nieuws/
Het emailadres voor het opsturen van de tekeningen:
info@katholiekekerkdebilt.nl
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE
HERSTART VIERINGEN MICHAELKERK
In de nieuwsbrief van vorige week schreven we dat de Nederlandse
bisschoppen besloten hebben dat vanaf 1 juni de kerken weer open mogen
met maximaal 30 bezoekers. Vanaf 1 juli zijn 100 bezoekers toegestaan. Ze
hebben daarvoor protocollen geschreven waarin ze aangeven hoe dat er uit
zal gaan zien. Ons parochiebestuur heeft zich over die protocollen gebogen en
ziet teveel haken en ogen om onze parochiekerken al per 1 juni te openen.
Onder andere de beschermende zaken voor de parochianen en voorgangers
zijn lastig voor die tijd te realiseren, alsook een systeem uitdenken dat
‘eerlijk’ 30 plekken verdeelt. Het parochiebestuur is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de veiligheid, en meent dat opengaan per 1 juli daar
meer garanties voor geeft. Daarom heeft het parochiebestuur een aantal
besluiten genomen die hier in hoofdlijnen weergegeven worden:
1. De kerken blijven dicht tot 1 juli voor ALLE vieringen. Openstelling voor
gebed en kaarsje branden is, net als nu, toegestaan. Tot 1 juli zullen door
het pastoraal team online vieringen worden verzorgd.
2. Vanaf 1 juli gaan we weer vieren in onze kerken, ook door de week, met
maximaal 100 mensen! Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.
3. Alleen toegestaan zijn eucharistie- en gebedsvieringen, woordcommunievieringen zijn niet toegestaan.
4. Jeugd- en jongerengroepen tot 18 jaar kunnen weer worden opgestart.
Belangrijk hierbij is dat de jeugd daarbij de gelegenheid krijgt hun sociale
contacten met de groep te onderhouden.
5. Uitreiken van de communie mag alleen door de priesters gebeuren. Dit
geldt ook voor de ziekencommunie of communie thuis.
6. De koren kunnen voorlopig niet zingen tijdens de viering. Voor het
opstarten van repetities van de koren wachten we op het advies van het
Outbreak Management Team (OMT)/RIVM.
Onze Pastoraatgroep en Locatieraad hebben samen met de kosters de
protocollen van de bisschoppen en richtlijnen van ons parochiebestuur
besproken. In een van de volgende Weekbrieven zullen we aangeven hoe we
deze protocollen en richtlijnen in onze Michaëlkerk vorm gaan geven.
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BEZINNING
We leven in een andere wereld
We zijn in de abdij wel wat afzondering gewoon,
maar dit is nog heel wat sterker. Geen gasten,
geen kerkgangers, geen bierverkoop, geen school
aan de overkant, geen bezoekers in de herberg.
We leven in een andere wereld. Maar het maakt
wel uit dat we nu in de gemeenschap meer tijd
hebben voor de zaken van de gemeenschap zelf.
Deze crisis geeft ook ruimte, zeker ook voor mezelf als abt omdat heel wat
van de geplande activiteiten en ontmoetingen wegvallen. Anderzijds merken
we ook hoe toch heel wat mensen met onze gemeenschap verbonden leven.
Dat gebeurt via de moderne communicatiemiddelen. Daarom is deze crisis
een tijd van moeite en kansen.
Gebed
God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon , zijt Gij ons heel nabij gekomen .
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht.
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.
Manu van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren in: Bidden in
tijden van beproeving.
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AFSLUITER
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Kleurplaat
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