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NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Alles is weer anders en toch ook weer hetzelfde. Zijn we terug bij af, half maart van dit jaar? Of is 

deze tweede golf wezenlijk wat anders? Over die vraag belde zojuist Marinus van den Berg met 

Maartensdijk. Deze geestelijk verzorger is meer dan eens in De Mantel geweest voor boeiende 

lezingen. Hij is inmiddels 73 jaar maar blijft altijd in zijn hart en met al zijn vezels geestelijk verzorger. 

Afgelopen maanden werd hij weer ingezet bij mensen die door corona weken in coma hebben 

gelegen en het virus hebben overleefd. Hij luistert vooral naar de verhalen van deze mensen, 

allemaal vijftigers met een drukke baan en overgewicht. En wat hoort hij vooral: we weten weer dat 

we kwetsbare mensen zijn en het leven niet in eigen hand hebben. We weten inmiddels ook, zo 

vertellen deze patiënten, dat het heel lang kan duren om van corona te herstellen en dat vitaliteit 

altijd en overal een geschenk blijft. Marinus van den Berg heeft van deze coronapatiënten geleerd 

dat je door deze ziekte ook weer leert hoe belangrijk het is betekenis te geven aan je leven. Als deze 

crisis ons iets leert, dan is het wel de vraag aan ons allemaal: waar leef je van, wie geeft je adem en 

wat is de bron van je bestaan?  

Toch is dit niet alles wat er over deze coronacrisis gezegd kan worden. Marinus van den Berg vertelde 

me ook door de telefoon dat we meer dan ooit hebben geleerd dat we relationele wezens zijn. Nu 

we elkaar geen hand mogen geven en elkaar niet met een knuffel kunnen troosten, ontdekken we 

dat we leven van de aanraking en de intimiteit. Ieder mens heeft die lichamelijkheid nodig: 

grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren. Je wordt pas mens door en in de 

ander. En als je die ander op afstand moet houden besef je pas goed dat we onnatuurlijk moeten 

leven. Dat geeft ons ook een ander gevoel volgens Marinus van den Berg, moedeloosheid. In de 

eerste golf dachten we het virus te kunnen verslaan en sloten we de rijen. We stonden er samen 

voor. In deze tweede golf wordt duidelijk dat we echt niet weten hoe lang het duurt en er ook geen 

benul van hebben wanneer het vaccin er is. We leven zonder perspectief, op afstand en meer dan 

eens op onszelf, vaak eenzaam. Dat onderscheidt deze tweede golf van de eerste golf: de 

uitzichtloosheid, de moedeloosheid, het leven zonder perspectief. En tegen die achtergrond breken 

de rijen, gaan we kibbelen over van alles en nog wat en stralen we in Nederland niet langer de 

eensgezindheid uit van het voorjaar. 

Wat onderscheidt ons als gelovigen op dit moment? Ik moet dan altijd denken aan een voordracht 

van Henri Nouwen, de Nederlandse priester en schrijver die carrière maakte in de Verenigde Staten. 

Hij leerde mij dat onder de eerste eenzaamheid (geen bezoek, vaak alleen) er een tweede 

eenzaamheid is: wanneer je je met al je gevoelens geborgen mag weten in en gezien mag worden 

door God zelf. Dat noemt Henri Nouwen de tweede eenzaamheid: dat God dicht bij je is. Als deze tijd 

een periode zonder perspectief is, dan mogen we er op vertrouwen dat God ons draagt in die 

moedeloosheid en in dat leven zonder perspectief. En dan mogen we ook erop vertrouwen dat we 

als biddende mensen van Sint Maarten in dat gebed met elkaar verbonden zijn. We kunnen elkaar 

niet naderen, we mogen met slechts dertig mensen samenkomen op zondag, we zien elkaar ook veel 

minder vaak, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje: ook daarom zijn we door en in die Ene 

God verbonden met elkaar, misschien wel dieper dan ooit. 

Ik doe dit eigenlijk nooit, zo’n meditatie, mijn gedachten hardop uitspreken. Maar dit keer doe ik het 
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wel omdat ik zie dat er meer moedeloosheid is, gebrek aan perspectief. Ik merkte dat afgelopen 

week bij de vergadering van de locatieraad en pastoraatsgroep. Je kunt niets afspreken voor de lange 

termijn, je weet niet hoe het zal zijn in de Advent en naar Kerstmis toe, je beseft ineens dat je ook 

niets kunt doen rond Sint Maarten, je hoort andere bestuursleden concluderen dat de Dag van de 

Gemeenschap op 7 november ook niet door kan gaan, je besluit unaniem dat de 

werkgroepenvergadering ook geannuleerd wordt en je denkt dan toch even: wat is dit allemaal 

balen. Omdat we allemaal dit gevoel zullen hebben en soms voelen opkomen, wil ik alle leden van de 

geloofsgemeenschap van Sint Maarten laten weten: geef niet op, hou vol, blijf gezond, respecteer die 

anderhalve meter, maar ervaar tegelijk de verbondenheid met elkaar door alles heen, in God. Tot 

besluit deze tekst hieronder van Marinus van den Berg, aangedragen door Boukje Andringa. 

Veilige afstand en afstandelijkheid 

Afstand houden 

Zo vaak veiliger dan gedacht 

In het verkeer 

Zo vaak net niet gezien 

Zo vaak net niet geraakt 

De schrik in het hart 

 

Afstand houden 

Zo vaak gewenster dan gedacht 

In het mensenverkeer 

Zo vaak te dichtbij gekomen 

Zo vaak te weinig ruimte 

De adem benomen 

 

Belangrijke mededelingen: 

 

Afstand houden 

Zo vaak noodzakelijker dan gedacht 

In het groeiende relatieverkeer 

Zo vaak meer angst dan vermoed 

Zo vaak meer wonden dan geweten 

Ongewenst geblust 

 

Afstand houden 

Zo vaak verward met afstandelijkheid 

In het nabije omgaan 

Zo vaak een groet gewenst  

zo vaak meer vriendelijkheid 

Mooi makende verbinding gezocht. 

    

 Dinsdag 20 oktober: geen Werkgroepenoverleg 

 Maandag 2 november, Allerzielen: kerk open van 17.00 -19.00 uur om kaarsje op te steken 

 Zaterdag 7 november: geen Open dag van onze geloofsgemeenschap 

 Woensdag 11 november: geen Sint Maartenoptocht 

 Als u naar de kerk komt: mondkapje verplicht bij aankomst en vertrek en bewegen door kerk. 

Als u zit kan mondkapje af.  

  

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken  
Zondag 25 oktober 10.30 uur:                                         Zondag 1 november 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                               Allerheiligen-Allerzielen Gebedsviering                                                           
pastor Jozef Wissink                                                          voorgangers Uitvaartgroep 
Gijsbert van der Linden en voorzang                             Maartenskoor via beeldschermen                             
 
Misintenties zondag 25 oktober: heer Theo Andringa; mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; heer 
en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; ouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. Kemp – Vendrig; 
heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; Zuster Margareth; ouders Stornebrink – Korrel; 
heer Ton van Vulpen; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
Aanmelden voor de digitale Weekbrief op weekbriefsm@marthamaria.nl   
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