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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
oktober 2020  

 

 

 

 

 

 

Zoals in de laatste Weekbrief aangekondigd brengen we vanaf nu weer 

wekelijks de Weekmededelingen en maandelijks de Nieuwsbrief uit. De 

inhoud van deze Nieuwsbrief zal ongeveer hetzelfde blijven als de Weekbrief.  

Veel leesplezier! 

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:  

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

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.  

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

VIERINGENROOSTER  
• Dinsdag 20 oktober 10:00 gebedsviering, Irene Elsevier 

• Zondag 25 oktober 10:30 gebedsviering, Jacqueline van Gaans/Joke Vroom 
• Dinsdag 27 oktober 10:00 gebedsviering, Antoon van Gaans 

• Zondag 1 november 10:30 Eucharistie, Frans Zwarts 
• Maandag 2 novemb. 19:30 allerzielenviering, Johan Bosboom/ Willy Eurlings 

 

• Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze 
parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze 

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.  

 

Het vieringenrooster is ook te vinden op onze website, zie 

https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt. Daar 

kunt u zich ook aanmelden voor de vieringen.  

 

ROZENKRANSGEBED 

In oktober is er weer iedere zaterdag, om 17:00 uur, een korte viering rond 

het Rozenkransgebed. Deze viering vindt plaats in de pastorie, dus even 

aanbellen s.v.p.! 

 

about:blank
about:blank
about:blank
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt
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IN DE HEER OVERLEDEN 

Op woensdag 16 september is overleden de heer 

Giel Akkermans, op de leeftijd van 92 jaar. Giel 

was een diepgelovig mens en een trouwe 

kerkganger. Hij was een opgewekte man, had voor 

iedereen een vriendelijk woord over en was 

dankbaar voor het leven. Zijn bloementuin was zijn 

passie en hij bracht vaak bloemen mee om de kerk 

op te fleuren en hij bracht bosjes bloemen mee 

voor de mensen bij de dinsdagochtendviering om 

mee naar huis te nemen.  

We zijn dankbaar dat we hem hebben mogen 

kennen. Giel is op het parochiekerkhof achter de 

Michaëlkerk bij zijn vrouw Jo Akkermans-Crooijmans begraven. Dat hij moge 

rusten in vrede. 

De Rouwkaart vindt u achterin in deze Nieuwsbrief.  

 

ONZE VOORZITTER FRANCOIS LEGT DE HAMER NEER. HELP WE 

HEBBEN HEEL VEEL SPIJKERS OVER!!!! 

Een van onze langstzittende vrijwilligers in de locatieraad gaat een stap terug 

doen. Als voorzitter van onze locatieraad vult en vulde Francois Hemmerlin 

met veel verantwoordelijkheid een grote verscheidenheid van taken in. Wij 

realiseren ons als locatieraad dat het vervangen van Francois, met de 

invulling van het voorzitterschap die hij eraan geeft, niet reëel is.  

Wij zijn dus op zoek naar ondersteuning op velerlei gebied zodat we ook in de 

toekomst de taken kunnen invullen en willen dat over diverse schouders 

verdelen. Mocht dat niet lukken zal dat betekenen dat steeds meer taken niet 

meer ingevuld gaan worden en om deze reden vragen wij hulp van onze 

gemeenschap om (mede-)verantwoordelijkheid te nemen voor één van de 

taken, waarvan wij hopen dat zij u aanspreken. Wellicht kunt u niet zelf, 

maar heeft u in uw omgeving mensen die hierin voor onze gemeenschap een 

vrijwillige bijdrage willen leveren.  

Er is ruimte om eigen invulling te geven aan de diverse taken binnen de 

speelregels van onze locatie. Uiteraard wordt u begeleid in het traject en 

wordt voor een goede overdracht van de activiteit(en) gezorgd.  

Mocht u twijfelen of wilt u meer informatie neem dan contact met mij op: 

Stephan Kapma – telefoonnummer 0655128843 of mail: 
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stephankapma@hotmail.com. Ik ga u niet overhalen; ik wil samen kijken naar 

de mogelijkheden die voor u oké zijn. 

 

 

We willen onze vrijwilligers niet 2x zo hard laten werken, maar het samen laten doen. 

Vacant: Nieuwe voorzitter / locatie raadslid (inschatting 

tijdsbesteding 7-12 uur per maand) 

Om te beginnen zoeken we naar een nieuwe voorzitter voor de locatieraad in 

een nieuwe vorm. Het gaat bij deze taak meer om het uitzetten van 

activiteiten dan ze uit te voeren. Het (deels) uitvoeren van een activiteit mag 

natuurlijk wel, maar is niet de primaire opzet. De voorzitter leidt de 

vergaderingen met de locatieraad en heeft af en toe een overleg met het 

parochiebestuur en de pastoraatsgroep. Afstemming over het aantal taken is 

uiteraard mogelijk. 

  

mailto:stephankapma@hotmail.com
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Vacant: vrijwilliger voor de coördinatie van het kerkverhuur en/of 

pastorieverhuur. (inschatting tijdsbesteding 2 à 3 uur per maand) 

We hebben diverse huurders en met regelmaat ook nieuwe aanvragen. De uit 

te voeren taken worden in overleg vastgesteld. Daarna is er eigen ruimte om 

die taken in te vullen. Samenwerking en overleg met het secretariaat, de 

kosters en/of LR is daar een onderdeel van. Dit is dus mede afhankelijk van 

de afgesproken taken binnen deze klus 

 

Vacant: vrijwilliger voor de coördinatie voor het beheer van de 

binnenzijde van het gebouw. (inschatting tijdsbesteding 3-4 uur per 

maand) 

We zoeken een vrijwilliger met enig technisch inzicht. Ook hier kunnen de 

taken afgestemd worden. Openstaande taken zijn bijvoorbeeld: 

- Organisatie klein onderhoud 

- Uitvoering klein onderhoud 

- Meedenken over het meer jaren onderhoudsplan 

- Coördinatie grootonderhoud binnen 

- Organisatie schoonmaak 

Wellicht bent u geïnteresseerd maar niet thuis in alle onderwerpen. Wij 

zorgen dat u ondersteuning krijgt waar nodig. Mocht slechts een deel van de 

taken u aanspreken, reageert dan vooral en kijken we of wij in overleg tot 

een oplossing/takenpakket kunnen komen. 

 

Samen doen? 

Wellicht wil u een van deze taken samen doen met een vriend(in), zoon, 

dochter, buurman of partner? Maak het bespreekbaar. We hebben genoeg te 

doen. Er is buiten deze vacante plekken ook nog genoeg te doen in één van 

de werkgroepen. Het gaat niet alleen om coördinerende taken, maar ook om 

uitvoerende taken. De sfeer is prettig en het is fijn om in deze tijd af en toe 

iets samen te doen, uiteraard binnen een aantal veilige spelregels. 
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Vacant:  Vrijwilliger voor de coördinatie van het beheer van de 

buitenzijde gebouw. (inschatting tijdsbesteding 2-3 uur per maand)  

 

Ook deze vacature is in overleg anders in te delen, wellicht gemengd met de 

vorige vacature. Ook hier komen soortgelijke activiteiten terug: 

- Organisatie klein onderhoud 

- Uitvoering klein onderhoud (excl. ramen zemen) 

- Meedenken over het meer jaren onderhoudsplan 

- Coördinatie grootonderhoud binnen 

- Organisatie schoonmaak 

 

 

Vacant: Vrijwilliger beheer kerkhof. (inschatting tijdsbesteding 2-3 

uur per maand) 

 

 

Het gaat hierbij om de coördinatie rond de schoonmaak en klein en groot 

onderhoud en wellicht hierbij zelf ook wat activiteiten te doen. Ook heeft u 

inbreng in het meerjaren onderhoudsplan. 
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AANMELDEN VOOR EEN VIERING? WAAROM EN 

HOE DAN? 

 

Vanaf het moment dat we weer op zondag samen 

konden komen om te vieren is het nodig geweest dat 

u zich voor een viering aanmeldt. En nu, ruim drie maanden later, is dat 

helaas nog steeds nodig. Waarvoor dient het aanmelden eigenlijk?  

Nu we samenkomen terwijl het Corona virus nog steeds onder ons is, is het 

nodig dat we ook in de kerk voldoende afstand, dus 1,5 m, tot elkaar houden. 

Om dat ook zittend in de banken voor elkaar te krijgen zijn er minder 

zitplaatsen beschikbaar, dus kunnen er minder mensen in een viering 

aanwezig zijn. Dat is één reden om u aan te melden. 

Een tweede reden is om op die manier een lijst te hebben van alle mensen 

die in een viering aanwezig waren zodat, mocht er onverhoopt een uitbraak 

van het Corona virus plaats vinden, deze lijsten gebruikt kunnen worden voor 

bron- en contactonderzoek. Mensen die zich desondanks toch niet van te 

voren aangemeld hebben moeten alsnog, bij binnenkomst, hun naam en 

telefoonnummer opgeven. Dit houdt op waardoor er bij binnenkomst 

opstoppingen kunnen ontstaan, hetgeen we nu net niet willen! 

Het is dus belangrijk dat u zich aanmeldt! Om u hierbij te helpen is er een 

formulier ontwikkeld dat u op de website van de Martha en Maria parochie 

kunt vinden, bij de viering in kwestie. De woensdag voorafgaand aan een 

zondagsviering wordt dit formulier ‘aan’ gezet en kunt u zich opgeven. Hoe? 

De simpelste manier is om te gaan naar 

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/ en dan op de knop 

‘Aanmelden viering’ te klikken. U komt dan op een pagina waar alle vieringen 

in de Michaëlkerk voor de komende tijd onder elkaar staan. De eerstvolgende 

viering staat dan bovenaan en vanaf de woensdag vóór deze viering staat er 

bij deze viering een knop ‘Reserveren’. Hierop klikken en u bent in het opgave 

formulier. Als het opgeven gelukt is krijgt u een email (afzender Martha en 

Mariaparochie) met de mededeling dat u aangemeld bent voor de viering op 

datum in de Michaëlkerk in De Bilt. 

En wat nu als u geen internet heeft of als dit anderszins te moeilijk voor u is? 

Dan zijn er altijd mensen die u willen helpen, bijvoorbeeld vrienden of familie. 

Ook kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur het secretariaat bellen en 

zeggen dat u zich op wilt geven. En mocht dat niet gelukt zijn, of u heeft pas 

laat bedacht dat u toch naar een viering wilt de volgende zondag, dan mag u 

op vrijdag- en zaterdagavond, tussen 19:30 en 21:00 uur bellen naar Irene 

Elsevier (030-2293757). U kunt hier ook naar toe bellen, op dezelfde tijden, 

als u zich alsnog af wilt melden voor een viering. 

about:blank
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Velen spannen zich in om in deze tijd het samenkomen en samen vieren 

mogelijk te maken. Het enige wat we van u vragen is zich op te geven voor 

een viering en ook ruim op tijd te komen, zodat het naar uw plaats gaan in 

alle rust kan gebeuren. Alleen door op deze manier samen te werken kunnen 

we ervoor zorgen dat we, ook in deze moeilijke tijd, kunnen blijven 

samenkomen om te vieren!  

 
WIJKCONTACTWERK  

Berichten vanuit het wijkcontactwerk Michael/Laurensgeloofsgemeenschap. 

Begin september hebben we in onze vergadering afscheid genomen van Rita 

Oudejans die meer dan 20 jaar wijkcontactpersoon is geweest in de wijk 

Tuindorp ( de straten rondom buurthuis WVT, Anne Franklaan, Oude 

Brandenburgerweg, Grote Beer en Kleine Beer). Trouw aan haar taak en vol 

energie heeft ze heel wat parochianen in haar wijk leren kennen:  

Een kaartje bij lief en leed , een bezoekje brengen bij verjaardagen en 

kerstattenties bezorgen. 

Op de gezegende leeftijd van 85 jaar die ze nu bereikt heeft wil ze graag 

stoppen met het wijkcontactwerk. Het parochieblad rondbrengen blijft ze nog 

wel doen. 

 

Vacant : Bij deze doen we een oproep om nieuwe wijkcontactpersonen te 

vinden , want niet alleen de wijk van Rita is vacant maar ook andere wijken. 

Corrie van Dam is een nieuwe wijkcontactpersoon voor de wijk rondom de 

Akker flats. We hopen dat ze met veel plezier dit bezoekwerk mag doen. 

Vind u het ook leuk om een bezoekje te brengen bij lief en leed, een kaartje 

te sturen bij verjaardagen e.d. neem dan contact op met: 

Mieke Hesp : 030-2202417 (pietenmieke@live.nl) 

Ans Weerdenburg: 030-2281690 ( weerdenburg28@zonnet.nl) 
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MALAWI 

Zondag 4 oktober is er in de Michaëlkerk een gebedsdienst gehouden met 

speciale aandacht voor  ons parochieproject MALAWI. Zoals gebruikelijk geeft 

onze werkgroep rond deze tijd het allerlaatste nieuws over de ontwikkelingen 

van enkele projecten die we ondersteunen.  Omdat er vanwege de 

coronamaatregelen geen gelegenheid was om na de viering het project 

centraal te stellen, is dit tijdens de viering gedaan met woord en beeld. Ook 

in Malawi heerst het coronavirus en worden er maatregelen getroffen om dit 

zoveel mogelijk in te dammen.  

Father James, een 

priester die Frank 

Diepstraten en 

Jacqueline van Gaans 

tijdens hun reis in 

2019 hebben ontmoet, 

heeft ons laten weten 

dat er beperkt 

onderwijs kan worden 

gegeven en dan vooral 

in de buitenlucht en op 

ruime afstand van 

elkaar. Dat er strenge 

maatregelen worden genomen door controle van lichaamstemperatuur, 

mondkapjes en gelaatsschermen en regelmatig alles desinfecteren.  

Op de boerderij in Mwanza is 

een door modder dichtgeslibde 

waterpomp gerepareerd.   

In Mangochi is er weer een 

stapje gezet in de bouw van de 

school. Dit alles door de 

financiële steun vanuit onze 

parochie.  

De Malawiviering van 4 oktober 

werd weer muzikaal 

ondersteund door het 

Ecclesiakoor en wel op een 

bijzondere manier. Omdat het 

koor niet volledig aanwezig kon 

zijn vanwege de coronamaatregelen zijn vooraf enkele liederen opgenomen 

en deze zijn tijdens de dienst met beeld en geluid afgespeeld. Zo ontstond er 

een mooie afwisseling tussen levende muziek en de gemaakte opnames.  
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Met dank aan allen die hebben bijgedragen aan deze viering, met dank aan 

allen die aanwezig waren, met dank voor de collectie die ruim €400,- euro 

opbracht. Met dank aan allen die op welke wijze dan ook bijdragen om de 

mensen in Malawi te steunen. 

Werkgroep Malawi 

Frank Diepstraten        

Leonie Eurlings 

Eveline Meijer  

Jacqueline van Gaans 
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Kerkbalans 2020 
 

Ik wil met U het overzicht van de kerkbalans 2020 met U delen. 

 

In 2020 
Toegezegd Bedrag:     43.813,30 euro 

Ontvangen bedrag t/m aug. 2020   48.399,53 euro 
Aantal toezeggingen:   310 

Gemiddeld:     141,33 euro 
Minimaal:     5 euro 

Maximaal:     2000 euro 
 

In 2019 
Toegezegd bedrag:     44.664,57 euro 

Ontvangen bedrag:     50.973,42 euro 
Aantal toezeggingen:   330 

Gemiddeld:     135,35 euro 
Minimaal:      5 euro 

Maximaal:     2000 euro 

 
In 2018 

Toegezegd bedrag:      41.541,25 euro 
Ontvangen bedrag:     56.834,90 euro 

Minimaal     5 euro 
Maximaal     2000 euro 

Gemiddeld        134,44 euro 
 

Hartelijk dank voor uw kerkbijdragen, ook voor Uw spontane extra bijdragen 
als U die heeft overgemaakt i.v.m. het coronavirus. 

Het ontvangen bedrag aan kerkbijdragen valt altijd hoger uit doordat ook 
parochianen automatisch kerkbijdragen overschrijven of geen toezegging 

invullen maar wel bijdragen. Mocht U uw toezegging nog niet overgemaakt 
hebben dan hoop ik spoedig Uw bijdrage tegemoet te zien. 

 

Hartelijke groet,  Frank Zundert           
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

BERICHT NAAR AANLEIDING VAN GESPREK MINISTER GRAPPERHAUS 
MET KERKELIJKE KOEPELS  

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober 

gesproken met het Interkerkelijk Overleg in 

Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies 

aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam 

het geloof te vieren en in de maand oktober het 

aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen 

naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te 

staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere 

maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies. 

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende 

aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben 

vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid 

genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te 

vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen 

om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden. 

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen 

bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op 

anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het 

aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, 

leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van 

anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd 

dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. 

De Bisschoppenconferentie komt vóór het weekeinde van 10-11 oktober met 

een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen 

parochies. 

 

OVERZICHT VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN NA 13 

OKTOBER (PERSCONFERENTIE KABINET).  

 

1. Geldt voor uitvaarten wel of niet de dertig-personenregel?  

De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertig-

personenregel. Parochies kunnen deze door de overheid toegestane 

uitzondering aanhouden. Dat betekent bij uitvaarten maximaal 100 personen 

binnen, maximaal 250 buiten.  
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2. De bisschoppen spreken in hun bericht van vrijdag 9 oktober van dertig 

personen in een viering, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. 

Het kabinet heeft het over dertig personen in totaal. Wat geldt nu voor de 

parochies?  

Voor de parochies geldt wat de bisschoppen bekend hebben gemaakt, dus 

maximaal dertig gelovigen exclusief bedienaren.  

3. Tellen kinderen wel of niet mee in het aantal van dertig?  

Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnenruimtes tellen alle kinderen mee 

in het maximum aantal van dertig, ook kinderen tot en met 12 jaar tellen 

mee.  

4. Als alternatief voor komende Allerzielenvieringen in kerken hebben 

parochies al eerder het idee opgevat om een korte viering in de openlucht op 

het kerkhof te houden, met in het achterhoofd dat er buiten meer mensen bij 

kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 oktober mag je buiten 

nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat dergelijke 

openluchtvieringen niet mogelijk zijn?  

De overheidsrichtlijn voor bijeenkomsten buiten luidt inderdaad maximaal vier 

personen. De richtlijnen gelden voor tenminste twee weken, vanaf 14 

oktober. Openluchtvieringen zijn in deze veertien dagen dus niet mogelijk. 

Het CIO adviseert om tot medio november het gegeven advies te volgen en 

dat betekent tot na Allerheiligen en Allerzielen. Het wordt daarom afgeraden 

om nu openluchtvieringen in die dagen te plannen.  

5. Wat betekent het voor de zondagsplicht als ik nu niet naar een 

eucharistieviering in mijn parochie kan?  

Als het door omstandigheden onmogelijk is om deel te nemen aan de mis op 

zondag, geldt dat u bent gedispenseerd van de zondagsplicht.  

6 Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ontvangen?  

Ja dat mag, met inachtneming van alle regels op het gebied van afstand en 

hygiëne. Er gelden bovendien de regels bij pastoraat en bezoekwerk in 

fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde 

weerstand, zoals deze in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 

van 10 juli jl. zijn opgenomen.  
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PAUS FRANCISCUS PUBLICEERT ENCYCLIEK ‘FRATELLI TUTTI’ 

 

Op de feestdag van Sint Franciscus (4 

oktober) heeft paus Franciscus zijn encycliek 

‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. 

Een dag eerder was de paus in dit kader 

naar Assisi gereisd. Daar vierde hij de 

Eucharistie bij het graf van Sint Franciscus – 

de titel van deze encycliek komt uit een 

tekst van deze heilige. Aan het einde van de 

Eucharistieviering ondertekende de paus op het altaar zijn derde encycliek. 

De paus gaat in ‘Fratelli tutti’ in op broederschap en vriendschap als manieren 

om een betere, rechtvaardiger en vreedzamer wereld op te bouwen. Deze 

broederschap is niet abstract maar het resultaat van concrete daden. De 

coronapandemie heeft de noodzaak voor deze solidariteit nog eens extra 

duidelijk gemaakt. 

De encycliek telt acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk signaleert paus 

Franciscus een aantal misstanden in de wereld, daarna stelt hij de parabel 

van de barmhartige Samaritaan centraal: hoe reageren we op een 

vreemdeling op onze weg? Een open wereld is volgens de paus belangrijk, en 

hij wijst individualisme en doorgeslagen consumentisme af. Tevens 

bekritiseert hij de politieke stromingen van het populisme en het 

(neo)liberalisme. Ontmoeting, dialoog en openheid voor alle culturen zijn 

volgens paus Franciscus van groot belang. Ook benadrukt hij dat vergeving 

en verzoening noodzakelijk zijn om na een conflict opnieuw te kunnen 

beginnen, waarbij hij onderstreept dat religie nooit de basis voor geweld mag 

vormen. Religies zijn geroepen om bij te dragen aan de broederschap van de 

wereld, aldus de paus. 

De encycliek is op dit moment in acht talen beschikbaar, de Nederlandse 

vertaling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de serie ‘Kerkelijke 

Documentatie’. 

Klik hier voor een korte Engelstalige samenvatting door News.va. 

 

  

about:blank
about:blank
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PASTORAAL WOORD KARDINAAL EIJK VANWEGE TWEEDE 

CORONAGOLF  

Vanwege het stijgende aantal 

coronabesmettingen heeft kardinaal Eijk op 1 

oktober een pastoraal woord ter bemoediging 

gestuurd naar de gelovigen in het Aartsbisdom 

Utrecht. Hij roept daarin op tot levensreddend 

handelen: “Hopelijk kunnen we in Nederland 

door de vereiste aanpassingen van ons gedrag 

in gezamenlijkheid ook deze tweede coronagolf 

afzwakken. Daarmee redden we levens, maar 

wordt ook voorkomen dat de regering nog 

strengere maatregelen zal moeten nemen, met alle economische gevolgen 

van dien.” 

Klik hier voor het vervolg van dit artikel.  

 

 

HEILIGEN 

Teresa van Avila ocd., Spanje; mystica & kerklerares; † 1582.  

Feest 15 oktober.  

about:blank
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Teresa van Avila werd op 28 maart 1515 geboren als dochter van een Spaans 

edelman. Zij groeide uit tot  een knap en ijdel meisje. Zonder veel 

enthousiasme trad ze toe tot de orde der karmelietessen. 

Na ongeveer 20 jaar kreeg ze visioenen waarin ze het lijden van Jezus 

Christus zo intens meebeleefde dat ze besloot ogenblikkelijk haar leven te 

veranderen en zich geheel in dienst van God te stellen. Ze oefende zich in 

stil-zijn en bidden. Ze kon zo verzonken zijn in Gods aanwezigheid dat ze in 

extase raakte en visioenen zag. Toch werd ze niet levensvreemd. Zelf schrijft 

ze: "De liefde tot God bestaat niet uit tranen en dierbare gevoelens, maar dat 

men God dient in gerechtigheid en deemoed." 

Teresa had een actieve natuur en zij gebruikte haar verhouding tot God als 

een bron voor goede werken. Zij hervormde de orde der karmelietessen 

ondanks enorme tegenstand en stichtte meer dan 30 nieuwe kloosters die ze 

met haar groot organisatietalent leidde. 

Ze schreef verschillende boeken die voor de theologie zo belangrijk zijn dat zij 

in 1970 werd benoemd tot kerkleraar. Haar boek 'Het kasteel der ziel' leert de 

lezer bidden op eenvoudige en tegelijk diepzinnige manier. Elke nieuwe 

ontwikkeling in het gebedsleven wordt voorgesteld als een kamer in een 

kasteel: overbodig te zeggen dat men tenslotte uitkomt in de schatkamer, 

waar God woont en daar de bidder met liefde opwacht en ontvangt. 

Enkele beroemde uitspraken van haar zijn: "Als je danst, dans dan; als je 

bidt, bid dan." Zo was ze eens uitgenodigd bij de rijke weldoener Miguel de 

Marabès. Bij het eten werd er patrijs opgediend, toen ook al een uiterst 

verfijnde en luxueuze spijs. Eén van de dienstmeisjes had al de hele tijd 

moeder Teresa in de gaten gehouden. Nu kon ze zich niet langer bedwingen 

en zei met iets van afkeuring in haar stem: "Gôh, dat een kloostervrouw als u 

mee-eet van zo'n rijke schotel!" Waarop Teresa antwoordde: "Luister, mijn 

kind: als men u patrijs voorzet, eet dan patrijs; en als het de tijd van vasten 

is, houd je dan aan de vasten." 

Eens was ze onderweg met de Heilige Johannes van het Kruis († 1591; feest 

14 december), een uiterst sobere monnik, die een scherp oog had voor de 

tekortkomingen van de mensen. En daar ook veel onder leed. Bij het eten 

werden hun overheerlijke druiven voorgezet. Vader Johannes riep uit: "Als je 

denkt aan het komende oordeel Gods, zou je er geen één meer door je keel 

kunnen krijgen." Waarop Teresa antwoordde: "Dat mag zo zijn, vader 

Johannes, maar als je denkt aan Gods goedheid, zou je er altijd wel van 

willen blijven eten!"  

Teresa was een uitgesproken aardige vrouw, vrolijk, vriendelijk, open en 

betrouwbaar. Een verhaal vertelt hoe zij eens per kar op weg was naar een 

nieuwe kloosterstichting. Het weer was slecht en het pad dat langs een 

riviertje liep, was een modderpoel geworden. Moeizaam kwam de kar vooruit.  
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Tenslotte bleef ze steken en kantelde. Teresa kwam met bagage en al in het 

water en de modder terecht. Zij zou toen een stem uit de hemel hebben 

gehoord: "Zo doet God met al zijn vrienden" (om hun geloof en hart op de 

proef te stellen?). Teresa had haar antwoord onmiddellijk klaar: "Daarom 

hebt u er ook zo weinig!" 

Andere markante uitspraken van haar: "De mogelijkheid om te bidden 

onderscheidt een mens van een dier." Of: "Slechts door genade is het 

mogelijk om met God te spreken." Toen een edelman haar eens vol 

bewondering zei dat hij in haar een groot heilige zag, moet ze geantwoord 

hebben: ‘Maar u houdt uw mond erover. Want u weet net hoe dat gaat als ze 

je een groot heilige vinden. Ze gaan wel met je botten slepen, maar ze 

hebben geen enkele boodschap aan wat je ze voorhoudt.’ 

Teresa stierf in de nacht van 14 op 15 oktober van het jaar 1582, precies de 

nacht dat de kalenderhervorming van paus Gregorius XIII († 1585) werd 

doorgevoerd en er tien dagen werden overgeslagen. 
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Ignatius van Antiochië, Syrië; bisschop & martelaar; † ca 107.  

Feest 17 oktober.  

Na de apostel Petrus en diens opvolger Evodius  

was hij de derde bisschop van Antiochië in Syrië. 

Aldus Eusebius  in zijn Kerkgeschiedenis (III,22). 

Hiëronymus († 420) weet in zijn boek over 

Beroemde Mannen te vertellen dat hij rond het jaar 

110 werd veroordeeld ‘om de naam’. In die tijd was 

het op sommige plaatsen in het Romeinse Rijk al 

voldoende veroordeeld te worden op basis van het 

feit dat men als ‘christen’ werd aangebracht. Het 

lijkt erop dat dat in Antiochië korte tijd het geval is 

geweest. Immers als Ignatius straks in Rome de 

marteldood sterft, is die vervolging in zijn thuisstad 

alweer achter de rug. Antiochië was na de stad 

waar de eerste christenen een goed heenkomen 

hadden gezocht, toen in Jeruzalem vervolgingen uit 

waren gebroken (Handelingen 11,19). Het was ook 

in Antiochië dat Jezus’ volgelingen voor het eerst 

‘christenen’ werden genoemd. 

Over Ignatius is verder niet veel bekend. We weten 

niet waar hij geboren is, noch hoe oud hij was, toen hij de marteldood stierf. 

Volgens de overlevering was hij nog een leerling geweest van de apostel 

Johannes. Jacobus de Voragine († 1298) vertelt in zijn gouden legendeboek 

dat Ignatius als geloofsleerling een brief zou hebben geschreven aan de 

heilige Maagd Maria. Hij zou daarin hebben gevraagd of alle wonderen die 

Johannes over Jezus vertelde echt waar waren. In een antwoordbrief zou 

Maria hem op het hart hebben gedrukt dat hij geloof kon hechten aan alles 

wat Johannes over Jezus zei. 

Ignatius werd dus het slachtoffer van de christenvervolgingen ten tijde van 

keizer Trajanus (98-117). Hij werd ter dood veroordeeld en naar Rome 

overgebracht. Die tocht liep via Tarsis in Cilicië dwars door Klein-Azië (= 

nagenoeg het huidige Turkije). Hij kwam langs Fildelfia, Sardes en Smyrna. 

In elk van die steden zocht hij contact met de plaatselijke christengemeente. 

In Smyrna ontving hij delegaties van christenbroeders uit naburige steden als 

Efese, Magnesia en Tralles. Na hun bezoek schrijft hij aan die 

gemeenschappen een brief om hun geloof te versterken. Hadden die 

afgevaardigden daarom gevraagd? Vanuit Smyrna schrijft hij ook alvast naar 

Rome. Hij vertelt dat hij vastgebonden zit aan tien Romeinse soldaten. Hij 

vergelijkt ze met luipaarden en zegt dat ze al maar woester en onbehouwener 

worden naarmate hij zich vriendelijker jegens hen gedraagt. Hij drukt de 

geloofsgenoten daar op het hart niets in het werk te stellen om zijn 
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marteldood te verhinderen. Hij ziet zijn aanstaande dood als een waardig 

offer voor God. Zo zal hij pas een echte leerling, volgeling van Christus zijn. 

Als hij tussen de tanden van de leeuwen vermalen wordt, zal hij lijken op het 

tarwe waarvan het eucharistisch brood is gemaakt. Eenmaal doorgereisd naar 

Troas, de Noord-Macedonische stad die we ook uit de brieven van Paulus 

kennen, schrijft hij brieven naar Filadelfia en Smyrna en met name een 

aparte brief naar de bisschop daar, Polycarpus († 155 of 167). Aan Polycarpus 

vertrouwt hij de benoeming toe van een waardig opvolger voor hem in 

Antiochië. Uit Eusebius’ Kerkgeschiedenis weten we dat hij werd opgevolgd 

door een zekere Heros.  

In zijn brieven legt Ignatius de nadruk op de eenheid. De onderlinge eenheid 

van de christenen is een verwijzing, nee maakt deel uit van de veel grotere 

eenheid die God tussen zichzelf en ons mensen tot stand heeft gebracht door 

de menswording van Jezus Christus. Zo heeft God ons allen opgenomen in de 

eenheid die er binnen Hem bestaat. Er kan dus geen plaats zijn voor 

scheurmakers en ketterijen. 

In elk van zijn brieven stelt hij zich voor als Ignatius, alias ‘god-drager’. 

Medechristenen noemt hij ook zo, soms ook ‘tempeldragers’ of 

‘christusdragers’. 

Eenmaal in Rome zou hij door keizer Trajanus aan een aantal folteringen 

onderworpen zijn geweest en hij  werd uiteindelijk in het circus voor de 

leeuwen gegooid die hem doden.   
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BEZINNING       

De moeder heeft de kinderwagen even alleen gelaten en ik ben erheen 

gegaan om de Heilige Drieëenheid te ontmoeten, die in iedere zuivere ziel 

woont. Het kind slaapt, de armpjes achteloos op het geborduurde lakentje. 

De gesloten oogjes kijken naar iets dat diep binnenin moet liggen en zachtjes 

beweegt het borstje op en neer. Nauwelijks hoorbaar murmelt het leven; het 

huis is bewoond. 

Heer, Gij ligt daar. Ik aanbid U in deze kleine, die U nog niet misvormd heeft. 

Help mij om ook weer zo te worden, om uw beeld en uw leven terug te 

vinden die in mijn hart zo diep onder het puin bedolven liggen. 

 

Michel Quoist, Zonder wierook. 

 

 

AFSLUITER 
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