
VIII. Agenda 
 
18 dec t/m 6 jan. Kerststallenroute lopen  zie pg.9   
20 dec   19.30 u   Volkskerstzang  via RTV  vanuit Maria Koninginkerk 
31 dec   17.00 u   Oudejaarsviering in Paaskerk  
13  jan   09.30 u   Schoon maken van de Maria Koninginkerk 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vlucht naar Egypte 
 

 
 
 
 
Wilt u naar een viering in de  
 
Maria Koningin-kerk,  
 
vergeet dan niet te reserveren  
 
zie pg. 12 punt 2 
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‘MARIA BOODSCHAP’ 
 

    Kerkblad Maria Koningin Geloofsgemeenschap Baarn, 
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Verwachting 

 
 
 
 

Kerst 2020  - januari 2021 
 
 
 



Vieringen 13 december t/m 31 
januari 2021 aanvang  om 
10.30 uur (tenzij anders vermeld)   
 
13 dec 3de z.v.d. Adv. Mariaviering 
voorgangers: Annelies v.d. Molen -
Tilly Jongmans   Jes. 61, 1-2a + 10-11, 1 
Tess. 5, 16-24, Joh. 1 6-8 + 19-28 

 
20 dec 4de z.v.d. Adv. Mariaviering 
voorganger: Cecile Maagdenberg 
2 Sam. 7, 1-5 + 8b-11 + 16, Rom. 16, 25-27 
Lucas 1, 26-38 
 
Donderdag, 24 dec Kerstavond  
Twee vieringen, 1 vroeg  i.d. avond en  
1 laat in de avond , zie pg 9 
Jes. 9, 1-3 + 5-6, Tit. 2, 11-14, Lucas. 2, 1-14 
 
11.00u Vrijdag, 25 dec Kerstmis 
Eucharistie viering,  
Voorganger: Mauricio Meneses 
Jesaja 52, 7-10,Heb. 1, 1-6,Joh. 1, 1-18 
 

27 dec Feest H. Familie, Mariaviering 
voorganger: Sjef van Dijk Sir. 3, 2-6 en 
12-14, Gen. 15, 1-6 + 21, 1-3, Lucas 2, 22-40                
 
17.00u donderdag, 31 dec Oudejaars- 
viering in de Paaskerk , Voorgangers: ds. 
Wouter Klouwen en Cecile Maagdenberg  
 

03 jan. Openbaring des Heren Mariaviering, 
Voorganger: Cor v.d. Sluis 
Jes. 60, 1-6, Ef. 3, 2-3a + 5-6, Mt. 2, 1-12 
 

10 jan. Doop van de Heer, Eucharistie- 
viering, Voorganger: Frans Zwarts 
Jess.55,1-11, 1 Joh. 5,1-9,Mc. 1,7-11 
 

17 jan. 2de z.d.h.j. Mariaviering, Bidweek 
voor de eenheid, Voorganger: Wies Sarot  
1Sam.3,3b-10.19 / 1Kor.6,13c-15a.17-20/ Joh.1,35-42 
 

24 jan. 3de z.d.h.j. Mariaviering 
Voorganger: Frans Overbeek 
Jona 3,1-5.10/ 1 Kor.7,29-31/ Mc.1,14-20  
 

31 jan  4de z.d.h.j. Fam. Viering voorgangers: 
Veronica Selleger en Jeannette Verburg. 
Deut.18,15-20 / 1 Kor.7,32-35 / Mc.1,21-28 
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Bij de afbeelding op de voorpagina:  
 
Het thema van deze aflevering is: Verwachting 

door Philip Witte 
De foto van een afbeelding van de geboorte van Jezus op  
de omslag is genomen in een lutherse kerk in Zweden. De ogen van moe-
der en kind stralen verwachting uit van een nieuw leven. Dat is eigenlijk 
bij elke geboorte het geval. De betekenis van de advent en van kerstmis is 
de verwachting, dat een nieuwe manier van leven op komst is. Toen men 
aan de volwassen Jezus vroeg: “Bent u het die komen moet of hebben wij 
een ander te verwachten”, was zijn antwoord: “kijk maar om je heen naar 
wat er gebeurt in mijn aanwezigheid: blinden zien, lammen kunnen weer 
lopen”, enzovoort. Kortom: er is weer nieuw leven mogelijk. In onze tijd 
bijvoorbeeld: de Voedselbank contra Black Friday.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarvoor hebben we ‘engelen‘ nodig in de vorm van mensen, die zich op 
velerlei verschillende manieren inzetten voor ‘nieuw leven’. Vandaar het 
plaatje hierboven en het gebedje van zuster Caritas*.  Die ‘engelen’ zijn 
hard nodig in deze tijd, waarin het leven op aarde bedreigd wordt.  
*(kanunnikes h.Graf St.-Trudoabdij, Male).  De afbeelding is van Erica von Kager 
 

Vandaar ook het gedicht van Huub Oosterhuis over de mogelijkheid van 
een wereld gestuurd door God:  

 
‘Wij spreken af geen ander te verwachten’. 

 

Vandaar ook het artikel van Ben Frie waarin hij verwijst naar de Eucha-
ristie als een teken van vrijheid en welzijn:  door God in ons midden kan 
het Leven de dood overwinnen. 
 

(Even terzijde: Het zou wel raadzaam zijn, om deze boodschap, die de 
kern van ons leven raakt, voor ons – mensen van deze tijd- te vieren in 
voor ons levende taal en rituelen. Ben Frie JS was daar overigens al mee 
begonnen in de tijd, dat hij bij ons, in de Maria Koninginkerk, voorging). 
Zoals in onze onvolprezen gebeds-, communie- en vriendschapsvieringen 
al lang gebruikelijk is.        -3- 

Colofon  
 
Noodsituatie: 
Voor dringend geestelijke hulp  
T: 035-6035518 
 
Adres: 
Geloofsgemeenschap Maria Koningin  
Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn 
T: 035-5413470 E:mkp@hetnet.nl Web: 

www.marthamaria.nl/mariakoningin  
 
Secretariaat 
Woensdags geopend van 9.30-11.30 u.  
zij-ingang kerk gelegen aan de Bremstraat 
 
Bankrekeningnummers en kerkbijdrage: 
ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of  
Rabo: NL16 RABO 0304701599, t.n.v. Martha 
& Maria-Maria Koningin, Baarn.  

 
Reserveringen kerkruimtes:  
Mob: 06-45008086 
E-mail: sjef.van.dijk@hotmail.com    

 
Redactie: 
Jan Moonen, Gerda Vesters, Philip Witte 
Kopij naar Gerda Vesters,  
T: 035-5412177 Mob: 06-53548260 
E: gerdavesters19@kpnmail.nl 
Inleveren kopij: zie pagina 2 

 
Pastorale Bezoekers Maria Koningin  
Anneke van Kuik   T: 035 - 54 17 476 
Riet van Wanrooij   T: 035 - 54 17 556 

 
Vervoer nodig om naar de kerk te gaan ? 
Dan kunt u bellen naar: 
Wim Jongmans     T: 035 - 53 82 422   
Lucie Voerman      T: 035 - 54 22 667  
Gerda Vesters  T: 035 - 54 12 177  
Riet v. Wanrooij  T: 035 - 54 17 556  
Willemien Witte  T: 035 - 54 12 800  

 
 

Stuur ons weer engelen, God,  
Met lachende gezichten 
Die zingen over vrede. 
 
Stuur ons weer engelen, God, 
Die wijzen naar het Kind 
Zon van uw gerechtigheid. 
 
Stuur ons weer engelen, God, 
Die beroeren en ontroeren 
Het is de hoogste tijd…. 

mailto:mkp@hetnet.nl
http://www.marthamaria.nl/mariakoningin
mailto:gerdavesters19@kpnmail.nl


Verdere inhoud van dit Kerst 2020 – Januari 2021  nr.  

 
I.         Het eerste artikel : De Overweging, zou eigenlijk door John Simons  
           geschreven worden. Door omstandigheden lukte het John echter  
           niet. Met zijn goedkeuring is hiervoor een artikel van Ben Frie JS ge- 
           plaatst: Eucharistie: ‘de liefde vieren tussen God en mens’. 
II.        Liturgie in de Kersttijd zie pg. 16 en Oudejaarsviering pg. 17 
III. Uit de Locatieraad  a) Verslag van Budgethouder Ben van Merriën-

boer  en b) jaaroverzicht  van vice-voorzitter,  Wim Jongmans,  
met daaronder de aangepaste Covid-19-regels. Pg. 12 

IV. Diaconie, opbrengsten voor de Voedselbank   
V. Zondagsmijmeringen door Frans Wijnands   (De Roerom) 
VI. Raad van Kerken a) Volkskerstzang  pg 16 b) Oudejaarsviering pg 17  
VII. Personeel gevraagd, door Riet van Wanrooij pg.19 
VIII. Agenda  pg. 20 
 
 

 
Maria Boodschap voor het  februari 2021 nr. komt uit 27 januari 
2021.  Kopij inleveren vòòr 16 januari 2021 in Word per Email naar 
gerdavesters19@kpnmail.nl.  Tel: 035-5412177 Mob.:06-53548260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De viering van eucharistie / Dominicus Gent 
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I. Uit de Roerom, een artikel van Ben Frie 
 
Eucharistie: de liefde vieren tussen God en mens 
 
Ben Frie vond het schokkend om te horen dat gelovigen zeggen:  
‘We hebben de eucharistie niet gemist’. Zien we de diepgang van dit 
sacrament misschien niet helder? 
 
Als gelovigen gaan zeggen: ‘We hebben de eucharistie niet gemist’, dan 
wordt het tijd om opnieuw te overwegen wat het belang van de eucharis-
tie is. In de vorm die dit sacrament vandaag heeft gekregen, is enige ver-
vreemding van het oorspronkelijk gebeuren begrijpelijk.  
 

Maaltijd houden om de liefde te vieren 
tussen God en mens. 

 
De eucharistie bestaat uit vertrouwde vormen en rituelen, die concentra-
tie vragen om door te dringen in de diepte van de geheimen die zij her-
bergen. Het sacrament is ingewikkeld, omdat er woorden gebruikt wor-
den die uitleg behoeven, en omdat er rituelen worden uitgevoerd die 
nauwelijks nog te verbinden zijn met wat er de kern van is: maaltijd hou-
den om de liefde te vieren tussen God en mens. 
 
Een hopeloos volk 
Waar begon het mee? Misschien is het beste om terug te keren naar de 
situatie van een hopeloos volk, dat door hongersnood naar Egypte uit-
week en daar in slavernij gevangen werd. Een hopeloos volk… De afschu-
welijke scenes van vluchtelingen die radeloos uitwegen zoeken uit onder-
drukking en vrijheidsberoving zijn uit onze waarneming niet weg te wis-
sen. Nu, dat volk in Egypte vindt een uitweg.  
Vlak voor ze aan hun bevrijdingstocht beginnen, eten ze samen een tradi-
tionele maaltijd: het offer van het paaslam om zich met God te verzoe-
nen, dat samen gegeten wordt onder het zingen van lofzangen op wat 
God voor de mensheid doet. En dan gaan ze op weg, nog lang achtervolgd 
door wat hen in hun bestaan bedreigde, maar overtuigd van de mogelijk-
heid van een nieuw leven. Hun vertrouwdheid met God gaf hen daar de 
moed voor. 
 
Het paasmaal van Jezus 
Tot in Jezus’ dagen werd dit paasmaal gevierd. Er is voldoende research 
gedaan om te mogen aannemen dat het laatste avondmaal dat Hij met 
zijn leerlingen genoot een pesachviering was, een paasmaaltijd vooraf-
gaand aan het paasfeest dat voor de Joden het bevrijdingsfeest bij uitstek 
was gebleven met karakteristieke rituelen.  
Twee elementen van dat paasmaal zijn van groot belang om te begrijpen 
wat Jezus deed tijdens dat paasmaal. Dat betreft het ongezuurde brood 
en de laatste van de vier dronken die worden uitgebracht. 
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De bevrijding diende zich nu aan. Geen uitstel. 
 
De matse is een typisch joods gerecht: niet gerezen brood. Bij het eten 
ervan zegt men in de orde van dienst voor het paasmaal: ‘Dit ongezuurde 
brood, waarom eten wij dit? Omdat het deeg door onze voorouders 
bereid, niet was gerezen toen reeds de koning der koningen, de Heilige, 
hij zij geprezen, hun verscheen en hen verloste.’ Er was geen tijd meer om 
brood te laten rijzen: de bevrijding diende zich nu aan. Geen uitstel. 
 
Wat Jezus doet is schokkend 
Bij de vierde beker zegt de voorganger: ‘Wij zijn haast aan het einde van 
de Seder [ons paasmaal] gekomen. Maar eerst brengen wij de vierde 
dronk uit. Een dronk ditmaal op de hereniging van ons volk, op het land 
waar onze toekomst ontluikt, het land van onze historie, onze opdracht, 
onze hoop en onze wedergeboorte. Heft het glas en spreek met mij, ten 
vierde en laatste male op deze avond de lofzegging voor het gebruik van 
de wijn bij deze dronk op Israël.’ En dan drinken ze en roepen: ‘Volgend 
jaar in Jeruzalem!’ Dan zullen we het beloofde land van vrijheid en welzijn 
bereikt hebben… 
 
Wat Jezus doet met deze tekens is schokkend, ongelooflijk en een 
indringende verwijzing naar de kracht van zijn persoon, die later niet voor 
niets verstaan zou worden als goddelijk. Hij breekt het ongezuurde brood, 
deelt het uit en zegt: ‘Dit brood van onze tafels, het voedsel waarmee wij 
elkaar in leven houden, het manna van weleer – het brood van redding en 
bevrijding –, van dit brood zeg ik dat het is mijn lichaam, mijn hart en ziel, 
gebroken en gegeven aan jullie met de opdracht: doe wat ik gedaan heb.’ 
 

Doe wat ik gedaan heb. Denk aan mij. 
 
Dan, bij de vierde beker: ‘De beker van bevrijding die wij drinken op een 
grootse toekomst is voortaan mijn bloed, vergoten voor mensen – alle 
mensen, om te geven wat zij hebben, dat is: mijn leven dat zij ontvangen. 
Telkens vraag ik je, als je uit deze beker drinkt: doe wat ik gedaan heb. 
Denk aan mij.’ 
 
De verzoening tussen God en mens 
Ik ben ervan overtuigd dat Jezus zich ondubbelzinnig identificeert met het 
offerlam van Pasen, dat altijd al de verzoening verzinnebeeldde tussen 
God en mens. Hij wilde niet alleen trouw zijn aan al wat hij beleden en 
verkondigd had, maar was bereid om heel zijn existentie op te offeren 
voor de waarachtigheid van zijn belijdenis en het herstel van het verbond 
tussen God en mens.   Zijn terechtstelling een dag later was een farce, 
maar het was wel de weg waarlangs hij zijn soevereiniteit in het leven van 
mensen kon tonen. Pilatus moet de dramatiek van de mens die voor hem 
stond gevoeld hebben, maar het is begrijpelijk dat hij de volle omvang 
niet kon peilen van wat zich afspeelde, laat staan dat hij adequaat kon  
reageren met zoveel valsheid om hem heen. 
-6-     

We hebben de eucharistie niet gemist? 
Het is een mirakel dat wij talloze jaren later nog steeds zijn eigen woorden 
herhalen en nog steeds zijn verzoenend werk voelen: als wij dit doen, 
weten wij de bevrijdende God in ons midden die ons innerlijk vrij maakt 
om te geloven in toekomst – wat ook de omstandigheden zijn. 
Onverwoestbare liefde, sterker dan de mensonterende omstandigheden 
die hem omringen. In Hem, het kan niet anders, ontmoeten we God. 
 

‘Wat hebben wij toch een mooi geloof.’ 
 
Ik vond het schokkend om te horen dat gelovigen zeggen: ‘We hebben de 
eucharistie niet gemist’. Enige tijd geleden legde ik dit allemaal uit aan 
een groep ouders van kinderen die de eerste communie zouden gaan 
doen. Er viel een stilte, en toen zei een vader ineens: ‘Wat hebben wij 
toch een mooi geloof.’ Ons ontgaat blijkbaar de diepgang en levengeven-
de betekenis van onze sacramenten, de eucharistie nog het meest. We 
kunnen er niet genoeg over nadenken, het navorsen en uitleggen, erover 
discussiëren opdat ons deze godsontmoeting niet ontgaat. 
 

[Wil je artikelen als deze niet missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief] 

 

Over de auteur 

Ben Frie  is jezuïet en priester, werkzaam op het 
vlak van geloof en levensbeschouwing. Hij is 
rector van de RK Krijtbergkerk en lid van de 
redactie van Ignis. 
 
 

 
Welkom 
 

Ik was nog jong en kwam op een idee. 
Ik wou verenigen en inspireren 
veel mensen van verschillende komaf, 
geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis 
met grote ramen en een tuin van groen 
waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen 
waar brood gedeeld wordt, poëzie gezongen, 
waar uitgedroogde bronnen na een tijd 
weer levend water geven – welkom vreemde, 
dolende zielen, welkom in ons midden; 
dat ieder woord dat hier gesproken wordt 
Betrouwbaar is als de muziek van Bach. 
Zo dacht ik tegen harde feiten in 
een nieuwe zachte aarde voor ons allen.                  
Er waren er die dit verlangen deelden. 
Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets. 
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Je bent ineens met twee of drie, we lachten     
een oud verhaal elkaar toe, er blijkt taal 
voor wat wij hopen, beelden ooit gevonden 
voor wat wij, argeloos als voor het eerst, 
voor mogelijk houden: deze wereld anders. 
 
Is er een weg daarheen? Er is een gaan 
van handen, harten, niemand weet hoeveel –  
soms zie je, even, en gelooft je ogen. 
 
Wij spreken af geen woorden te vertrouwen 
dan die ons gaande houden en doen denken 
dat het bestaanbaar is, een wereld anders. 
En die ons stuurt daarheen noemen wij god. 
Wij spreken af geen ander te verwachten. 
 
Huub Oosterhuis     
 
Uit de bundel:  
Huub Oosterhuis  / Handgeschreven 
Verzamelde Gedichten 1950 – 2020  
Uitgeverij Ten Have 
 
 
 
II. Liturgie  
 
 

 
      Kersttafereel  muurschildering in klein Grieks oud kerkje   
-8-  

 
Kerstvieringen              door Veronica Selleger 
 
Dit jaar kunnen we helaas niet in een volle kerk samen kerst vieren, na af-
loop rustig bij de kerststal blijven kijken, en daarna samen napraten met 
een glaasje glühwein en kerstbrood. Ook moeten we voor het eerst het 
kerstspel overslaan. Natuurlijk is dit heel verdrietig, maar we willen er al-
les aan doen dat er zo veel mogelijk mensen minstens één kerstviering 
kunnen bijwonen. 
 
Op Kerstavond zullen er twee vieringen zijn, één vroeg in de avond en één 
tegen middernacht. De precieze tijdstippen zijn nog niet bekend, omdat 
deze afhankelijk zijn van de Coronamaatregelen. Vroeg in de avond gaat 
Ria Welters voor in een woord en communieviering, met zang van solisten 
van het familiekoor. In de late viering gaan Jeannette Verburg en Veronica 
Selleger voor. Dit zal een compacte meditatieve viering van woord en ge-
bed zijn, met kerstmuziek en liederen door de solisten van het familie-
koor, begeleid door Hans Verburg. 
 
Op kerstmorgen is er om 11.00u een feestelijke eucharistieviering met 
Mauricio  Meneses als celebrant. Leden van het kerkkoor zullen zingen, 
met Reeuwert Tromp op orgel en piano. 
Waarschijnlijk kunnen er per viering 30 mensen aanwezig zijn. Meld u zich 
snel aan bij Wim en Tilly Jongmans: w.jongmans@planet.nl, of telefonisch 
(035 5382422). Voorbeden voor de kerstnacht-viering  kunt u tot uiterlijk 
23 december mailen naar veronica.selleger@planet.nl, of in haar brieven-
bus gooien op Spoorstraat 6.    
 
Kerststallenroute en overige acties 
 
Op bladzijde 20 van het parochieblad van de HH. Martha & Maria staat 
een verhaaltje over de Kerststallenroute die u in Baarn kunt lopen vanaf 
18 dec. 2020 t/m 6 januari 2021. Zeker de moeite waard, vooral als u 
bezoek hebt met kinderen. 
  
Meer info:  https://parochienet.nl/kerststallenroute 
 
Om u in deze Adventstijd voor te bereiden voor de Kerstdagen:  
 
In Trouw stond een advertentie : Ontdek de Jezuïten.  
 
Ga naar:    www.adventsretraite.org     Zie ik kom spoedig. 
 
De retraite is gestart op 29 november jl. en loopt tot Kerst.  
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III. Locatieraad  
 

a)       KERKBALANS 2021: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN  
door Ben van Merriënboer 

 
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen wij weer mee aan de Actie 
Kerkbalans. Het nieuwe motto is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Juist in deze 
vervelende coronatijd is uw bijdrage hard nodig. Rekening houdend met de corona 
voorschriften van het Rijk, zullen weer vele vrijwilligers geld inzamelen voor onze 
gemeenschap.  
Wij rekenen op uw steun, omdat de collecte inkomsten minder zijn en omdat we dit jaar 
veel geld apart willen leggen voor ondersteuning van mensen die worden getroffen door 
het corona-virus en de gevolgen van de maatregelen.  
Daarnaast kost onze kerk veel geld. De erediensten, de activiteiten, de verwarming, de 
verlichting, de kosten van het pastoraal team, het onderhoud van de kerk; het zijn 
allemaal kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en 
vele anderen welkom te heten. 
Uw bijdrage blijft hard nodig, daarom is er de Actie kerkbalans. Om u een inzicht te geven 
in ons financiële huishoudboekje voor volgend jaar, staat hieronder een overzicht: 
 
In 2021 verwachten wij de volgende inkomsten: 

 * uit de actie kerkbalans     €  22.000,- 

 * uit de collectes voor onze geloofsgemeenschap  €    4.000,- 

 * verzorgen van uitvaarten en andere opbrengsten   €    2.045,- 

 * verhuur van de foyer, pastorie en de toren  €  52.880,- 

 * opbrengst beleggingen     €    4.200,- 

   Totaal verwachte inkomsten  €  85.125, - 

 

Voor 2021 verwachten we de volgende uitgaven: 

 * (groot)onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen  

    van onze gebouwen     €  28.770,- 

 * dirigenten, organisten en vrijwilligers   €    6.750,- 

 * bijdrage algemene en personeelskosten pastoraal team €  18.200,- 

 * kosten van de eredienst     €    4.700,- 

 * kosten pastoraal (waaronder parochieblad)  €    3.550,- 

 * verplichte bijdrage aan het Bisdom   €    8.100,- 

 * ondersteuning getroffenen corona-virus   €    5.000,- 

 * beheerkosten en overige uitgaven   €    4.345,- 

   Totaal verwachte uitgaven  €  79.415, - 

 

Begin januari wordt u weer benaderd met het verzoek om uw bijdrage voor 2021 toe te 
zeggen. Met een bijdrage van bijvoorbeeld € 10,- per maand blijven wij als relatief kleine 
geloofsgemeenschap in staat ons werk uit te voeren. Andere bedragen zijn vanzelf-
sprekend ook welkom.  
Steun dus de actie Kerkbalans en geef vandaag voor de kerk van morgen!  
Fiscaal interessant!  
Nog steeds bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage volledig aftrekbaar te maken van de 
inkomstenbelasting. Hiervoor is slechts een (gratis!) schriftelijke overeenkomst tussen u en  
de parochie noodzakelijk. Indien u dit wenst of nadere informatie hierover wilt, dan 
helpen wij u graag. U kunt dan contact opnemen met onze budgethouder. 
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b) Terugblik op een bijzonder jaar en  
vooruitkijken met onzekerheid     
                                door Wim Jongmans 

Beste Mensen, 
 
Een bijzonder jaar is bijna voorbij en daar wil ik in deze 
laatste Maria Boodschap van 2020 kort op terug kijken. In het 
voorjaar raakte Neder-land in verwarring en ontstond grote ongerustheid 
en onzekerheid als gevolg van de Corona-pandemie. In de zomerperiode 
leek het een klein beetje beter te gaan en werden we weer enigszins 
optimistisch.  
Die onrust is echter weer volop terug nu we nog dagelijks op alle media 
verontrustende berichten horen en zien over besmettingen en ziekenhuis-
opnames in de tweede Corona-golf. 
 
Ook bij de mensen van onze Maria Koningin verwarring en verdriet toen 
besloten moest worden om de kerken te sluiten. Hoe moesten we verder? 
Hoe kon je toch nog wat delen met elkaar? We misten de wekelijkse inspi-
ratie in de vieringen, de communie, de zang, de sfeer en de liturgie.  
Maar dankbaar en trots kijk ik terug op het voorjaar; hoe we toch aan 
elkaar dachten en aandacht schonken aan de kwetsbare mensen in onze 
Maria Koningin-gemeenschap. Enkele voorbeelden: Met Pasen een spon-
tane actie om bij alle parochianen een zakje Paaseitjes te brengen. De 
prachtige muziek van Eline en Eveline die we als ‘alternatieve’ Paasviering 
via You Tube konden zien en beluisteren. Het initiatief om elkaar te be-
moedigen via het bijna dagelijkse mailbericht ‘Over-leven’.  
De nieuwsbrieven om alle mensen te informeren van bisschoppen en 
bestuur over de ontwikkelingen en coronaregels en –beperkingen in de 
kerken. Met Pinksteren het familie-koor dat gebak en een plantje thuis 
bezorgde bij de mensen van onze MK. Maar ook de ‘kleine’ aandacht voor 
elkaar. Een telefoontje of op afstand toch een praatje bij de deur met een 
van onze wijkcontactpersonen. Het initiatief voor een andere opzet van 
de voedselbank toen de kerken dicht moesten. En dit rijtje is zeker nog 
niet compleet. 
 
Heel anders maar ook net zo bewonderingwaardig was de activiteit van 
onze praktische mensen die keihard hebben gewerkt (alternatieve vakan-
tie??) om de kerkzaal Coronaproof te maken met 1,5 meter afstand, belij-
ning en routering.  
 
Ik denk daarnaast ook aan de mensen die nu al vanaf medio maart ‘opge-
sloten’ zitten, omdat het niet verantwoord is om naar de zondagsviering 
te komen luisteren en zingen en de nazit in de foyer ook heel erg missen. 
Ook de koorleden missen hun wekelijkse repetitie en kunnen de vieringen 
niet opluisteren.  
Al die mensen van onze gemeenschap wil ik hartelijk bedanken. Dat kan         
nu helaas maar met deze woorden, maar wij hadden graag een gezellige 
middag of andere  bijeenkomst voor onze parochianen georganiseerd. 
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Niet zo uitbundig als in ons jubileumjaar, maar toch een mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Het afgelopen jaar 
zijn mensen door verschillende omstandigheden gestopt  met een of 
meer vrijwilligerstaken voor onze kerkgemeenschap. We hopen op een 
beter moment hen te kunnen bedanken.  
 
Via de media beluister en zie je ook de toename van zorgen als gevolg van 
eenzaamheid en onzekere toekomst. We zien dat waarschijnlijk ook in 
onze directe omgeving, in ons gezin, in de buurt waar we wonen. Ik bid en 
hoop dat we volgend jaar – misschien mede dankzij een werkzaam vaccin 
– een betere tijd tegemoet gaan.  
Tot slot wens ik, mede namens collega’s van de locatieraad, alle lieve me-
deparochianen van de Maria Koningin een Zalig Kerstfeest, dat zowel qua 
vieren in de kerk als thuis anders zal zijn dan andere jaren.  
Ook van harte een gezellige en voorspoedige jaarwisseling gewenst.  
Op de derde en eigenlijk ook de eerste plaats wens ik u allen geluk en 
gezondheid.  
 

Dat ons geloof in God hoop en vertrouwen in een goede toekomst 
en vooral de liefde voor elkaar ons daarbij mag helpen. 

 
 
 
 
Kerkelijk Leven op 1,5 M  
 
Voor het thuis volgen van vieringen:  
Vanuit  de Nicolaaskerk Baarn worden vieringen met beeld/geluid ver-
zorgd. Ook de doordeweekse vieringen zijn te horen/zien. Het platform 
dat hiervoor gebruikt wordt is kerkomroep. Via de parochiewebsite zijn ze 
te volgen: marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren, vervolgens de 
link naar de Nicolaas Baarn openen. 
 
COVID-19 Nieuwe richtlijnen van het Bisdom 
 
1. maximaal 30 bezoekers zijn toegestaan, exclusief de bedienaren 
2. voor het bijwonen van een viering kunt u zich tot uiterlijk vrijdagavond  
    18.00 u vóór de daaropvolgende zondag  aanmelden bij Wim Jongmans    
     tel:  035-5382422   of per mail    w.jongmans@planet.nl  
     U wordt teruggebeld als de 30 personen al bereikt zijn.  
3. afstand van 1,5 m handhaven 
4. handen bij binnenkomst ontsmetten  
5. mondkapje:  de bisschoppen hebben het dringend advies gegeven een  
    mondkapje te dragen  tijdens de viering. Bij voorkeur wordt dit kapje af  
    gedaan tijdens  het ontvangen van de H. Communie    
6. de verwarming: heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan,  
7. samenzang in de RK kerken is verboden en slechts toegestaan door één  
    cantor of enkele zangers  
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IV. Diaconie 
  

De Voedselbank acties  
    
 
1)  Door Karin en Jeanette,  
 
Hier worden we nu erg blij van! Wat een geweldig bedrag kregen Karin 
en ik weer door van Ben!  
U heeft voor ruim € 500,00 aan geitenkaas gekocht! En daarbij extra 
geld overgemaakt voor de voedselbank. 
 
Dit keer hebben we een boodschappenlijstje bij de Jumbo gedepo- 
neerd: 75 zakken champignonsoep, 75 blikken sperziebonen, 75 blikken 
bruine bonen (lekker voor in de Chili con carne) en 75 flessen zonne-
bloemolie! Dinsdag om 15.00 uur stonden de boodschappen voor ons 
klaar. Het paste niet in mijn auto, dus Karin heeft de auto van haar 
dochter Tess geleend. En dat was een goed idee! Dit kunt u op de foto 
zien!! 
Een medewerker van de Jumbo hielp ons bij het inladen en toen door 
naar Huizen. Rustig aan de bochten door, af en toe dreigde er een blik 
van zijn plek te rollen. Waarschijnlijk de bruine bonen, want die zorgen 
altijd voor onrust! 
We hadden de vorige keer een makkelijkere route gereden en die wist 
Google nog te vinden. Prettig voor ons. Zo doende kwamen we rond 
16.00uur aan bij de voedselbank. Daar werd druk uitgeladen. Een kleine 
vrachtwagen met een onbekende lading. We werden weer met open 
armen ontvangen door een medewerkster. Zij hielp ons bij het uitladen 
en schakelde bij de zware dozen een mannelijke medewerker in.  
We hebben ze beiden voor u op de foto gezet. 
En weet u wat nu zo bijzonder is? Deze vrijwilligers zijn zo dankbaar 
en blij met de boodschappen en het is niet eens voor henzelf. Altijd 
fijn om in dit Corona-tijdperk met veel droevig nieuws, een lichtpuntje 
te ervaren! Er zijn genoeg mensen die – coronaproef – doorgaan! 
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2) Door Willemien Witte 
 
En dat is gebeurd! En hoe!   
Op 27 en 28 november j.l. hebben vrijwilligers van onze Maria Koningin 
voedsel ingezameld bij Boni in de Reigerstraat. Maar liefst 110 kratten  
werden er na afloop geteld. Een ongekende opbrengst ! 
Bijzonder was het verhaal van een mevrouw, die bijna al haar bood-
schappen doneerde, omdat ze zelf vluchteling was geweest en gebruik 
van de Voedselbank had mogen maken. "Ik weet, wat het betekent". 
Ze wilde graag iets terug doen.  
 
Hartverwarmend was ook de reactie van twee jongetjes, die kwamen 
vragen,  wat we aan het doen waren. Na uitleg waren ze zo onder de 
indruk, dat ze hun centjes in de collectebus deden. 
 
Tot slot een leuke bijkomstigheid:  
Op zaterdag trakteerde visboer 
Heek alle vrijwilligers op een 
lekker warm gebakken visje. En 
dat lieten we ons goed smaken, 
want het was door de mist niet 
bepaald aangenaam van tempe-
ratuur om buiten te moeten staan. 
 
Conclusie:  
Een meer dan geslaagde actie, met 
dank aan alle vrijwilligers{sters}.  
 
3)  Door Marga van Merriėnboer           Hanny en Peter Bot 
 
De afgelopen tijd zijn we druk geweest met acties voor de voedselbank 
in de kerk. Extra collectes en de 2 daagse actie bij supermarkt Boni 
aan de Reigerstraat, heeft heel wat extra opgeleverd.  
 
Zelf heb ik een bijdrage geleverd door het maken van mondkapjes en 
heb er meer dan 60 verkocht. Wat een mooi bedrag heeft opgeleverd 
van € 250,00.  Dat is inmiddels allemaal overgemaakt aan de voedsel-
bank. Als er mensen zijn die ook interesse hebben in een mooi eigen 
gemaakt, katoenen mondkapje, kunnen ze contact met me opnemen.  
 
Stuur een mailtje naar marvanm@outlook.com  of bel 0649850192. 

 
 
Wilt u naar een viering in de Maria  
 
Koningin-kerk, vergeet dan niet te  
 
reserveren zie pg. 12 punt 2 
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V. Zondagmijmeringen |‘Heer zegen deze spijzen’ 
 
door FRANS WIJNANDS 29 NOVEMBER 2020                (UIT DE ROEROM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tafelgebed(je) is iets van vroeger, maar ook van nog niet zo héél lang 
geleden. Het ‘Heer zegen deze spijzen’ is in veel gezinnen en bij lunches/ 
dinertjes met kleine groepjes vervangen door ‘Smakelijk’. Nou hoeft het 
een het ander natuurlijk niet uit te sluiten, maar in de gigantische secula-
risatiegolf van de afgelopen decennia is ook dat tafelgebedje/momentje 
weg gespoeld.  
 

Soms heb ik het idee –  en ik ga mezelf maar na… – dat veel katholieken-
van-huis-uit zich gaandeweg zijn gaan schamen om in het openbaar te 
laten zien en horen dat ze actief bij ‘die club’ horen; dat ze op een manier 
gelovig zijn, of dat het geloof verwaterd is. Je moet vandaag de dag al van 
goede christelijke huize komen en sterk in je (geloofs)schoenen staan om 
in het openbaar nog een kruistekentje te maken of even de handen te 
vouwen voor je aan de maaltijd begint.  
Maar ja, met je ogen dicht zie je natuurlijk niet wat er allemaal kan gebeu-
ren. Daar weet de dichter/schrijver Lévi Weemoedt alles van, zoals blijkt 
uit zijn zogenaamd Oud-Hollands tafelgebedje:   
 
Ick doe mijn handjes samen 
Ick doe mij oogjes dicht 
En bid dat na het amen 
Mijn gehacktbal er nog ligt.  
 
Is minder eten beter dan gezonder eten? Zit het ‘m in de combinatie van 
die twee? We weten allemaal dat je nooit met een lege maag naar de 
supermarkt moet gaan, want voor je het weet heb je veel meer gekocht.  
 
Op m’n laatste voor-coronatrip naar de VS las ik ergens in de etalage van   
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een bakkerij: ‘The more you weigh, the harder you are to kidnap. Stay 
safe. Eat more cake’. Da’s andere koek dan wat ik ’n vrouw bij de slager 
tegen iemand enthousiast hoorde vertellen: ‘Je gelooft het nooit. Maar ik 
heb m’n veertien-dagen dieet in precies drie uur en twaalf minuten opge-
geten.  Goed hè?! ’.    
Ik hou van winkelgeuren. Ik bedoel, dat je leer ruikt als je een schoenen-
winkel binnenloopt, dat het, als je bij de vishandel binnenstapt, ruikt alsof 
je het strand bij Katwijk op loopt en dat je al bij de eerste stappen in een 
parfumerie zoet-erotische ideetjes kunt krijgen. Een bakkerij ruikt naar 
brood, een dierenwinkel naar beestjes… ,waar ik sowieso het liefste met 
een mondkapje naar binnen zou gaan.   
Bij een Reformwinkel heb ik die geurherkenning niet. Het is er – om het zo 
aardig mogelijk te zeggen – reukloos, met vaak personeel waar de ge-
zond heid niet meteen van afstraalt. Het is, kortom, niet mijn type winkel. 
Dan desnoods maar naar de Gamma waar ik ook niks te zoeken en niks 
verloren heb, maar waar het helemaal achterin tenminste geurt naar een 
zagerij, naar hout en verf.  
Ik ben het helemaal eens met wat ik las van Matt Steinglass over die 
reformwinkels: 
 
In de     -   Natuurwinkel   -   sta je   -   al gauw   -   naast een zure   -    
meervoudig   -   onverzadigde   -   vrouw 
 
In mijn familie- en vrienden/kennissenkring heb ik zowat alle soorten 
eters: fijnproevers en jongens-van-de-gestampte-pot, smulpapen en 
lekkerbekken, grote en kleine eters, ‘pitsers’ en ‘veelvraten’, gluten- en 
gezondheidsfreaks, vegetariërs en veganisten. En culinaire vreemd-
gangers. Zo noem ik diegenen die bij voorbaat alles uit een ander land 
lekker vinden en tegelijk wat denigrerend doen over spruitjes en andere 
vaderlandse klassiekers. Da’s culinair snobisme.  
Ik voel me intuïtief aangetrokken tot gerechten die met iets afgeblust 
moeten worden: een scheutje cognac, een glas cider of witte wijn, een 
halve fles rode wijn (voor de marinade), een paar druppels Pernod of 
Marsala. Zeg nou zelf: ‘Cocq au vin’ klinkt toch heel wat smakelijker dan 
‘Gegrild kippenborstje’.  Stoofpotjes hebben niet zo mijn voorkeur, al kan 
ik intens genieten van een goeie hachee waarin – behalve het vlees 
natuurlijk – niet alleen een ui, een handjevol verkruimelde ontbijtkoek, 
een scheutje azijn, een paar kruidnagels en wat laurierblaadjes zijn ver--
werkt, maar vooral ook een flesje oud bruin. Bier is een vrolijk ingrediënt. 
Gestoofd in Bockbier zijn zelfs die saaie witte champignons lekker.   
 
Basta! Het is mooi geweest, tijd voor wat anders: een muurgedicht van 
Hans Andreus (1926-1977), gelezen in de Haagse Surinamestraat:  
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VI.    Volkskerstzang Baarn 2020 (42e editie)            

 

Zondag 20 december op RTV 
Baarn om 19:30 u.  
 
(RTV Baarn te ontvangen via: KPN 1304,  
Ziggo Digitaal 42, Ziggo Analoog 45) 

 
Vanwege de beperkingen door het coro-
navirus zal er dit jaar geen echte viering 
mogelijk zijn in de Maria Koninginkerk in 
Baarn, dit doorbreekt een inmiddels 
jarenlange traditie en meestal op de 
laatste zondag voor de kerst. 
 
Het comité Volkskerstzang onder auspiciën van de Raad van Kerken Baarn 
heeft gemeend de viering in deze toch al donkere tijd op een andere wijze 
vorm te moeten geven.  
Muziek en zang zijn een mooie en voor veel mensen herkenbare manier 
om de Kerstdagen te beginnen, in samenwerking met RTV Baarn zal dan 
ook een compilatie worden gemaakt van live opnames in de Maria 
Koninginkerk en delen van eerdere opnames van voorgaande jaren. 
 
Live opnames 
Muziek en zang, 
het binnenbrengen van het Vredeslicht door de scouting,  
het Kerstverhaal verteld door burgemeester Röell en zijn vrouw,  
een korte overweging ditmaal door de voorganger van het 
Apostolisch genootschap: mevr. Wil Markus,  en natuurlijk  
opening en sluiting door de voorzitter van het 
comité Volkskerstzang. 
 
Eerdere opnames 
Een kinderkoor met Siem Keijzer,  
soliste Froukje Hoitinga,   
De Eemzangers,  
Baarnse Harmonievereniging Crescendo  
en organist Reeuwert Tromp. 
  
Comité Volkskerstzang Baarn  
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natuurlijk 
niet meer of 
minder 
maar 

zo mooi 
anders, 
Ik zou je 
nooit 

anders dan 
anders 
willen.  

Je bent 
zo mooi 
anders 
dan ik, 



b) Oudejaarsviering 
 

Oecumenische Oudejaarsbijeenkomst 2020. 
 
Traditiegetrouw biedt de Raad van Kerken-Baarn op 
31 december in een korte viering gelegenheid voor 
een moment van terugkijken, stilstaan en bezinning 
rond de overgang naar het nieuwe jaar. Dit jaar een 
‘beladen’ activiteit. Want hoe kijk je terug op een jaar 
vol maatregelen, beperkingen, aanpassingen….En 
kunnen we hoopvol het nieuwe jaar tegemoet zien? 
Wat is daarbij onze leidraad? 
 
Ds. Wouter Klouwen, predikant van de hervormde 
wijkgemeente Pauluskerk, gaat voor in deze dienst, 
samen met Cecile Maagdenberg, leken-voorgangster 
van de Maria Koninginkerk, welke om 17.00 uur 
begint in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg.  
 
Gezien de geldende maatregelen zullen er hoogst-
waarschijnlijk op 31 december niet meer dan 30 
bezoekers in de kerk aanwezig kunnen zijn. Het is 
daarom van belang dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan vanaf 6 december  
tot en met 27 december via een aanmeld-link op de website van de Raad 
van Kerken www.rvkbaarn.nl.   
 
31 december 2020, 17:00 uur, Paaskerk,. Oude Utrechtseweg 4, Baarn 
Oudejaarsviering m.m.v. ds. W. Klouwen en Cecile Maagdenberg 
Aanmelden kan van 6 tot en met 27 december op www.rvkbaarn.nl. 
Wanneer het aantal aanmeldingen het maximum van 30 overschrijdt,  
krijgt u daarvan bericht.  
 
De dienst is ook te volgen via kerkomroep.nl (kies 
Baarn>Paaskerk>31december) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18-  

VII. Personeel Gevraagd  door Riet van Wanrooij 
 
                     In de meeste kranten hebben ze er prachtige rubrieken voor :  
“Personeel aangeboden”  “Personeel gezocht“ U kent die kolommetjes 
vast wel. 
                   Nu zou ik in onze Maria Boodschap graag één  zo’n  kolom ter 
beschikking  hebben :  “Personeel gezocht “  waarvoor ik dan één 
advertentie zou leveren: 
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i.v.m. Het bereiken , c.q. het ver overschrijden 
van de  pensioengerechtigde leeftijd van VIER  
van onze ijverige medewerkers, zijn wij naarstig op zoek naar   

                     NIEUWE  KRACHTEN,   mannen  en vrouwen,  die 
bereid en in  staat zijn om  éénmaal per maand een paar uurtjes te 
helpen bij het schoonmaken van de Maria Koninginkerk. 

                      Wat houdt dat in :  Op de tweede Woensdag van de 
maand  beginnen we rond 9.30 uur (als dat je beter schikt ben je 
ook een beetje later welkom) , we kijken samen wat er moet 
gebeuren en wat jou het beste aanstaat  en  we verdelen de taken .  

                                              
                 Om half 11 is de koffie klaar en tijd voor gezelligheid 
                 samen. 

 Dan hangt het ervan af, met hoeveel mensen we al bezig zijn 
 geweest, of alles al klaar is of dat er nog een klus(je)  geklaard 
 moet worden,. 
                            Maar tussen 11.30  en 12.00 uur  is  iedereen weer 
huiswaarts. 
                            Momenteel is het groepje  ECHT  TE  KLEIN om de 
kar te trekken en ik hoop en verwacht ook wel,  dat er bijvoorbeeld  
twee vrouwen en twee mannen   
 In het nieuwe jaar komen helpen om onze Maria Koningin Kerk net 
zo spic-en-span te houden als we al meer dan zestig jaar gewend 
zijn. 
 

        Laat Lucy en Joke, Theo en Willemien  NIET IN DE STEEK, dat is   
        mijn dringende verzoek !!!    
 

                       Bel me, als je er meer over wilt weten of als je je 
         wilt aanmelden: 
 
 Riet van Wanrooij  TEL: 035-5417556 

http://www.rvkbaarn.nl/
http://www.rvkbaarn.nl/

