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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

WEEKBRIEF  
13 juni 2020  

 

 

 

 

 

In deze Weekbrief leest u onder andere over de herstart van de vieringen in 

de Michaëlkerk, wordt u opgeroepen om mee te helpen met de schoonmaak 

van de kerk, vertelt Wim Kremer hoe hij deze bijzondere tijd ervaart, leest u 

weer een mooie bezinning. Veel leesplezier! 

 

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:  

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

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.  

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN  
 De eucharistieviering van onze parochie wordt om 09:30 uur uitgezonden:  

14 juni  Sacramentsdag, pastor Vonhögen en diaken Sieraal, 
21 juni 12e zondag door het jaar, pastor Mauricio 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. 
 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 ZONDAG 14 JUNI, HOOGFEEST VAN HET HEILIG 

SACRAMENT 
Familie Leen, Onny en José Gadellaa. 

Wij bidden ook voor 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. 

 

INTENTIES ZONDAG 21 JUNI,  TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Overleden ouders Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overleden. ouders van 

Eijndthoven-Swanink; de heer Alfons van Eijndthoven en de heer Anne 

Kappen. 

Wij bidden ook voor mevrouw Alie van Doorn- van de Coterlet van wie wij 

kort geleden afscheid hebben genomen. 

 

mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl
https://marthamaria.nl/vieringen/
http://www.facebook.com/RKamersfoort
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HERSTART VIERINGEN MICHAËLKERK 

We mogen weer samen vieren! We hebben een nieuw rooster en de eerste 

vieringen zijn:  

 zondag   5 juli 10:00 uur, gebedsviering met eigen parochianen (PGV), 

 zondag 12 juli 11:00 uur, eucharistieviering met pastoor Joachim Skiba, 

 zondag 19 juli 10:00 uur, gebedsviering met eigen parochianen (PGV), 

 zondag 26 juli 11:00 uur, eucharistieviering met pastor Mauricio Meneses.  

Let op de wisselende aanvangstijden! Omdat de priester eerst in een andere 

locatie voorgaat is de eucharistieviering bij ons om 11:00 uur.  

Verder is er iedere dinsdagochtend om 10:00 weer een viering; de eerste 

dinsdag van de maand is dat een eucharistieviering en de overige zijn dat 

gebedsvieringen.  

De kerkgang ziet er ten gevolge van de ‘coronamaatregelen’ iets anders uit 

dan normaal. Hier ziet u de bijzonderheden op een rijtje.  

1. Vooraf aanmelden. Vanwege de 1,5 meter afstandsregel kunnen er 

minder mensen in de kerk. Daarom dient u zich vooraf via de website (link 

volgt nog) of telefonisch (via secretariaat 030 220 00 25) voor iedere 

viering aan te melden en krijgt u ook een bevestiging van uw aanmelding. 

Aanmelding kan vanaf vier dagen voor de betreffende viering.  

2. Intenties. U kunt de misintenties op de gebruikelijke manier opgeven. 

Het intentieboek achterin de kerk wordt niet gebruikt.  

3. Ontvangst en uitleg. Bij aankomst bij de kerk wordt u ontvangen en 

krijgt u uitleg over de procedures en looproutes. Binnen de kerk is 

éénrichtingsverkeer gemaakt. Wij verzoeken u om goed op tijd te komen 

omdat het niet zeker is dat u meteen de kerk in kunt lopen.  

4. Plaats toewijzing. De kerk wordt vanaf voor opgevuld. Dit betekent dat u 

naar voor doorloopt en daar door de koster een plaats aangewezen krijgt. 

Op die manier hoeven mensen elkaar niet te passeren en houden we 

voldoende afstand. Om die reden ook worden de banken om en om 

gebruikt en kunt u zeer waarschijnlijk niet op uw gebruikelijke plaats 

zitten. Mensen uit een gezin kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten.  

5. Zingen. Tijdens de viering wordt er door de kerkgangers niet gezongen. 

Dit vanwege het besmettingsrisico. Er zal wel een cantor met begeleiding 

of andere muziek te horen zijn. Meebidden mag wel!  

6. Communie uitreiking. U hoeft niet naar voor te lopen om de H. 

Communie in ontvangst te nemen. De priester komt naar u toe en loopt 

tussen de vrije banken door. Hij heeft maatregelen getroffen zodat hij 

binnen 1,5 meter veilig de H. Communie kan uitreiken.  
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7. Collecte- en kaarsengeld. Er wordt niet rondgelopen om te collecteren 

maar bij de ingang staan mandjes klaar waarin u uw collecte- en 

kaarsengeld kunt doen.  

8. Verlaten kerk. Na de viering mogen de mensen in de achterste banken 

als eerste de kerk verlaten. De koster geeft hiertoe aanwijzingen.  

9. Koffie. Er kan na afloop achterin de kerk geen koffie gedronken worden. 

Bij goed weer kunnen we dat te zijner tijd buiten organiseren maar dat 

doen we nog niet bij de eerste viering.  

Mochten er op voorhand hierover al vragen zijn dan kunt u natuurlijk contact 

opnemen met de Pastoraatgroep. We doen er alles aan om het zo veilig en 

toch gemakkelijk mogelijk te maken. Waarschijnlijk zullen bovenstaande 

maatregelen noodzakelijkerwijs wel enige tijd van kracht blijven, maar het 

belangrijkste is dat we weer samen kunnen komen om te vieren.  

 

ORGANISATIE 

We hebben enkele vragen gekregen over de indeling van rubrieken in deze 

Weekbrief en dan met name het verschil in NIEUWS UIT EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP en NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE. Onder onze 

geloofsgemeenschap verstaan we onze lokale Michaël-Laurens geloofs-

gemeenschap en onder parochie de gehele Martha & Mariaparochie. Onder de 

Martha & Mariaparochie vallen ook de locaties in Eemnes, Baarn, Soest, 

Soesterberg, Maartensdijk en Bilthoven. Zie voor het volledig overzicht de 

website.  

 

SCHOONMAAK KERK  

Op zondag 5 juli gaat onze kerk weer open voor 
vieringen en dan willen we natuurlijk wel in een 

schone kerk zitten. Daarom zal op zaterdag 20 
juni tussen 09:00 en 12:00 de kerk 

schoongemaakt worden. Daarvoor hebben we uw 
hulp nodig. Het gaat onder andere om 

stoffen/afnemen, stofzuigen en dweilen in de kerk, 

sacristie en ontmoetingsruimte en eventueel Wc’s 
schoonmaken. Als er voldoende mensen komen kunnen we ook nog wat 

andere klusjes doen, maar dit zijn de belangrijkste. Voor iedereen is er wel 
wat te doen. Hoe meer mensen er komen, hoe meer werk we kunnen 

verzetten en hoe schoner het zal zijn. Aanmelding, graag voor 19 juni per 
email bij francois.hemmerlin@kpnmail.nl zodat we weten hoeveel mensen er 

komen en we een planning van werkzaamheden kunnen maken. Natuurlijk 
wordt er voor koffie/thee/+ gezorgd.  
  

mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl
https://marthamaria.nl/gemeenschappen
mailto:francois.hemmerlin@kpnmail.nl
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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. De van 

buitenaf toegankelijke Mariakapel is iedere werkdag ’s morgens open.  

 

PAROCHIANEN AAN HET WOORD  

In deze 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 Wim Kremer. Met mijn echtgenote woon ik in De 

Bilt. We hebben 3 zonen, waarvan er inmiddels twee zijn afgestudeerd en aan 
het werk zijn, en één nog studeert. Ik ben 62 jaar en werk al vele jaren als 

dierenarts en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.  Van de vele taken en 
verantwoordelijkheden is voor mij het opleiden van jonge mensen toch wel 

mijn grootste passie. In de missie van de universiteit is het ‘Opleiden voor 

een complexe en onzekere wereld’ een belangrijk onderdeel. Hoe doe je dat 
en wat betekent dat voor de opleiding, en wat betekent dit voor je rol als 

docent? Belangrijke vragen, met lastige antwoorden. In een tijd waarin 
rendement, kostenreductie en competitie centraal staan, staan tijd en 

aandacht voor persoonlijke vorming onder druk. Ik geloof dat de katholieke 
intellectuele, sociale en spirituele traditie juist ook in deze tijd van betekenis 

is, juist bij die vorming van jonge mensen. Dat is de reden dat ik me in mijn 
vrije tijd met veel plezier inzet voor de Stichting Thomas More (vroeger de 

Radboudstichting), die juist deze doelstelling al meer dan 120 jaar als missie 
heeft.  

 
Hoe ervaar jij de huidige tijd? 

Voor mij begon deze vreemde tijd met een periode waarin ik zelf ziek 
geweest ben door het virus (inclusief een periode van isolatie). Nu ik weer 

hersteld ben, zit ik toch nog steeds in isolatie, maar dan anders. Ik heb mijn 

collegae en studenten al 3 maanden niet anders gezien dan via het scherm. 
Je ervaart dan heel sterk wat je mist, en hoe belangrijk ontmoeting voor 

https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/
https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/
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mensen is. Voor mij is ontmoeting de kern van het onderwijs, en misschien 
wel van het zijn. Deze periode heeft mij ook veel gebracht. Toen ik ziek was 

en zelf geconfronteerd werd met onzekerheden die ik niet verwachtte, heb ik 
veel gelezen. In de Bijbel, en veel mooie boeken daarom heen. Nooit zo 

gevoeld dat bijvoorbeeld Prediker zo’n steun kan bieden. Dat woorden zoveel 
betekenis kunnen hebben.  Dat neem ik dan weer mee in mijn onderwijs. Ook 

met studenten gaat het gesprek maar al te vaak over de grote vragen van 

het leven. Zeker nu. Wat mij daarbij opvalt is dat deze jonge mensen daar nu 
zo voor open staan en op zoek zijn naar antwoorden.  

 

Hoe zoek je nu naar verbondenheid met God en elkaar?  

Online verbondenheid met God, met elkaar en onze gemeenschap vind ik 

lastig. Ik heb in deze periode, en zeker in de tijd dat ik in volledige isolatie 

was, sterk ervaren dat persoonlijk contact essentieel is om me verbonden te 

voelen. God vond ik ook in de vele woorden die ik in deze bijzondere tijd 

gelezen heb.  

 

Wat heeft deze periode je gebracht? 

Tijd voor reflectie en meer tijd om te lezen en met het gezin te zijn. Dat is 

louterend en inspirerend.  

 

Wat zou je wensen voor de toekomst?  

Ik wens voor de toekomst dat we als mensen van de kerk woorden en 

vormen kunnen vinden om ook jonge mensen weer opnieuw kennis te laten 

maken met wat kerk zijn ook voor hen kan betekenen. Daar zijn nieuwe 

vormen voor nodig, nieuwe woorden, en misschien wel een nieuwe taal. De 

openheid is er!  Ik moet dan weer denken aan Erik Borgman die ons tijdens 

een van de bijeenkomsten over de toekomst van onze parochie in mei 2019 

voor hield: ‘De toekomst is al lang begonnen. We moeten hem alleen nog 

leren zien’. Daar verheug ik me in.  

 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

ACTIE KERKBALANS START EXTRA CAMPAGNE IN CORONATIJD 

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend 

zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht 

zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact 

gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig 

ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil 

parochies en gemeenten helpen om deze manieren van 

‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen 

bekostigen. Meer informatie is te vinden op de website van het aartsbisdom.  

https://www.aartsbisdom.nl/actie-kerkbalans-start-extra-campagne-in-coronatijd/
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BEZINNING 

En de mensen bleven thuis. 

En ze luisterden en lazen boeken en ze rustten uit en gingen bewegen en 

maakten kunst en speelden spelletjes en leerden nieuwe manieren van 

bestaan en waren stil. 

En ze luisterden aandachtiger. Sommigen mediteerden, sommigen baden, 

sommigen dansten. Sommigen kwamen hun schaduw tegen. En de mensen 

gingen anders denken. 

En de mensen genazen. 

En omdat er geen mensen meer waren die onwetend, gevaarlijk en harteloos 

leefden begon de aarde te genezen. 

En toen het gevaar voorbij ging en de mensen weer samen kwamen, treurden 

ze om hun verliezen, en maakten andere keuzes, en droomden nieuwe 

beelden, en creëerden nieuwe manieren van leven en ze genazen de aarde 

helemaal, zoals ze zelf genezen waren.  

 

And the people stayed home. 

And they listened, and read books, and rested, and exercised, and made art, 

and played games, and learned new ways of being, and were still. 

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. 

Some met their shadows. And the people began to think differently. 

And the people healed. 

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, and heartless 

ways, the earth began to heal. 

And when the danger passed, and the people joined together again, they 

grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and 

created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed. 

 

And the people stayed home, een gedicht dat een Amerikaanse 

gepensioneerde onderwijzeres Catherine O’Meara aan het begin van de 

lockdown op haar blog postte en dat wereldwijd verspreid werd via sociale 

media. Ter gelegenheid van de heropening van de Antwerpse Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal  verscheen op hun YouTubekanaal een gezongen versie 

hiervan op muziek van Ramses Shaffy’s  We zullen doorgaan.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=qd1vsLS9ElM&feature=emb_logo
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AFSLUITER 

We staan voor uitdagingen in onze kerk, maar zo wordt het gelukkig niet.  

 

 


