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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Het komt steeds dichterbij, het moment dat we met 50 mensen mogen vieren in onze eigen kerk
van Sint Maarten. Voor sommigen is dat nog teveel gevraagd. Voor anderen zal dat voelen als een
paradijs op aarde. Nog drie weken, dan is het zo ver. Tot die tijd vieren we online, zondag 14 juni ook.
En tot die bellen we met mensen uit ons midden die we al lang niet gezien hebben en uit de
buitengebieden komen. Tachtigers uit De Bilt en Maarssen zoals Henk Hagen, Mieke Gerritsen en
Rens Kersten. We beginnen met het verhaal van Henk Hagen.
Henk Hagen Ik ga altijd vroeg naar de kerk om me voor te bereiden op viering, dat mis ik het meest
‘Ik vind het heel vervelend dat ik niet in alle vroegte op zondagochtend naar de kerk kan gaan. Dat
doe ik het liefst. Zo bereid ik me voor op de viering, zo ga ik langzaam open voor Christus, alleen op
deze manier kan ik een beetje fatsoenlijk contact krijgen met hierboven. Als ik daar niet de tijd voor
neem, komt hierboven steeds verder weg. Dat lukt beter als ik fysiek in de kerk ben. Dan betekent de
communie ook veel voor me. Op televisie kan ik soms na een kwartier al de draad kwijt zijn. Dan haak
ik af na de preek, bij de offerande. Zo heb ik weken voor de televisie mee gevierd. Pas nu luikt het me
de hele viering mee te beleven en te verlangen naar de communie. Dat is de geestelijke communie,
een weg om verbonden te zijn met Christus, ook zonder de hostie. Dat heb ik nodig, bij de zorg voor
mijn zieke vrouw die niet meer beter zal worden en bij de tranen om mijn dochter die het huis al uit
was en toen getroffen werd door een dodelijke ziekte. Alleen het verlangen al naar Christus heelt mij.
Ook voor de televisie, maar zeker ook straks te midden van de levende gemeenschap.’
Mieke Gerritsen We voelen ons rijk met elkaar en genieten van het geschenk van het leven
‘We genieten elke dag. We proberen er steeds op uit te gaan. We wandelen elke dag. Freddie en ik,
samen. We hebben elkaar nog, onze geliefde om ons heen. Samen zijn we nooit bang geweest. Geen
moment, ook niet nu het langer duurt. Soms hoor ik mensen wel dat de kerken weer open gaan en
dat het goed is om dan weer samen te komen. Wij doen dat nog even niet. En we beseffen ook dat
het nooit meer wordt als vroeger. We kunnen het ons toch niet voorstellen hoe we koffie dronken, dat
we in een volle kerk zaten en hoe zeer we genoten van de mooiste kooruitvoeringen. We willen niet
pessimistisch doen, maar we zullen niet meer onbevangen naar een kerk kunnen gaan. We missen de
vertrouwde gezichten zeer. We kijken naar ieder uit. Maar we doen wel voorzichtig, want we zijn ook
79 jaar en 82 jaar. We zijn ook op onze hoede want we willen zo graag gezond zijn als onze kinderen
uit Spanje eindelijk weer langs kunnen komen. We willen geen risico lopen. Daarom vinden we het
ook wel goed zo dat we voorlopig van de drie kussen af zijn. Bij alle narigheid van deze crisis is dat
pure winst: geen drie kussen meer, daar zijn we eindelijk van af. We zijn er stiekem best wel blij mee.
Zoals we ook dolblij zijn met de vieringen op televisie. We hebben er slechts eentje gemist. We gaan
er helemaal voor zitten, eerst het geloofsgesprek en dan de viering. Afgelopen zondag was het de
beurt aan Joachim Skiba. Hij deed het voortreffelijk, de rust, de eenvoud, het diepe geloof van onze
pastoor was in heel Nederland te zien. Zoiets vervult me ook met trots. We zijn niet zozeer mensen
van online-vieringen. We kijken liever naar een mooie mis op televisie. Maar we zijn Maartensdijk niet
vergeten. Daarom kijken we uit naar het weerzien, hoewel we daarvoor de tijd nemen ’

Rens Kersten – Ik ben import-Maartensdijker en mis vooral de koffietafel van de mannen
‘Mijn vrouw Jeanne deed altijd de tuin. Sinds ik vaker thuis ben heb ik dat van haar overgenomen. Ze
vindt me een Pietje Precies. Ze zegt altijd: Rens stofzuigt de tuin, haalt elke oneffenheid weg en
peutert al het onkruid tussen de tegels vandaan. Dat helpt me om met deze crisis om te gaan. Want
we konden geen kant uit. We hebben nog nooit zolang samen in de huiskamer gezeten. Daarom heb
ik mijn pijp op rantsoen gezet: twee keer in de ochtend, twee keer in de middag, twee keer in de
avond. Ik houd rekening met de nieuwe werkelijkheid, maar ik ben eerlijk ook. Daarom ga ik sinds een
paar weken twee keer in zeven dagen naar de voetbalclub, lekker koffie drinken in de kantine. Er is
niets mooier. Toen pas besefte ik hoe zeer ik het voetballen op zaterdag mis, maar ook de wedstrijden
op televisie. De tv-vieringen zijn voor mij een openbaring, nooit eerder gezien. Zoals ik ook geniet van
het geloofsgesprek. Online vieringen, dat is niets voor mij. Weet je wat ook bijzonder is, ik mis de
communie niet. Had ik nooit gedacht. Want als ik in de kerk zit, kom ik juist voor de communie. Maar
thuis voor de televisie drink je een kopje koffie en kijk je toch anders. Ik heb geleerd wat de geestelijke
communie is: dat is verlangen naar Christus. Dat drukt goed uit wat ik voel, een verlangen. Maar het
meest verlang ik naar de koffietafel na afloop. Ik ben een import-Maartensdijker, ik zal dat ook altijd
blijven, maar ik geniet van de koffie aan de mannentafel. Die mis ik misschien wel het meest: ieder
kan daar zijn verhaal kwijt. Ik fiets dan als een ander mens terug. Weet je nog, de eerste keer dat de
kerk dicht bleef, half maart, was ik de enige die toch op de fiets was gekomen. Zo graag wilde ik toen
naar de kerk. Dat wil ik nog steeds, heel graag op zondag 5 juli. Maar ik zeg erbij: voor oudere
mensen is het een uitkomst dat de televisie er is. Straks ben ik de laatste die half maart naar de kerk
wilde gaan en de eerste die weer present wilde zijn’.

Weekend 14-15 juni: Gebedsviering met An Kolfschoten en Leo Fijen, orgel en zang door Peter
Steijlen en leden Maartenskoor. Te beluisteren vanaf zaterdagavond 19.00 uur.
Misintenties: mevrouw Emma Bruin – Aigner; ouders Kemp - van de Burgwal; heer Dirk
Klaarenbeek; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; mevrouw Rian Oorthuizen –
Keijzer; ouders Stornebrink - Korrel
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.katholiekamersfoort.nl
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00 uur Eucharistieviering

