
VIII. Agenda 
 
10 feb    09.30 u   Schoon maken van de Maria Koninginkerk  ?? 
17 feb                    Aswoensdag  
 
 

 
 

Kamp Moria op Lesbos zit voller dan vol 
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    Kerkblad Maria Koningin Geloofsgemeenschap Baarn, 
behorend tot de HH. Martha & Maria Parochie 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Einde Coronatijd en daarna ? 

 
 
 
 

 Februari 2021 
 
 
 



I.v.m. de Corona-pandemie 
worden er in de Maria 
Koninginkerk t/m 07 febr.  
2021 geen vieringen 
gehouden.  
 

 

Zo 14 feb Gebedsviering 
Voorganger: Cecile Maagdenberg 
 
Zo 21 feb Gebedsviering 
Voorganger: Gerard v.d. Heide 
 
Zo 28 feb Gebedsviering 
Voorganger: Sjef van Dijk 
 
 
Betr. 17 feb Aswoensdag 
zie pg. 10  
 
 
? ? ? ? ? ? ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het  maart 2021 nr. komt uit 
op 24 februari 2021.  Kopij 
inleveren vòòr 12 februari 
2021 en niet later in Word 
per Email naar 
gerdavesters19@kpnmail.nl.  
Tel: 035-5412177  
Mob.:06-53548260 
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De inhoud van dit Februari 2021   

 
I.        Bij de afbeelding op de voorpagina met ‘Het einde van de  
          Coronatijd ? En daarna?’ Hierin ook opgenomen: ‘Het Goede Leven’,  
          de nieuwste encycliek van Paus Franciscus.  
II.       De Overweging die Ria Welters uitsprak op 27 december.   
           Overweging door Cor van der Sluis: over Bezinning          
III.       Liturgie: Veronica: over Aswoensdag 17 febr, in Coronatijd   
IV.    Uit de Locatieraad  a) Ben van Merriënboer:  Dankwoord  b)Wim 

Jongmans: Terugblik op de Kerstvieringen  en over Wies Sarot 
V. Diaconie, a) Veronica Selleger over actie ‘Bootvluchtelingen’  

b) verkoop kazen door Karin Beukeboom voor  de Voedselbank  
c) Vastenactie 2021: Pauline Seebregts: Werken aan je toekomst. 
En verkoop artikelen via Karin, zie inlegvel. 

VI. Kerk in het Nieuws: a)Paus Franciscus : Geweld bestorming Capitool 
b) goedkeuring vrouwen in ambten als acoliet en als lector 

VII. Agenda  pg. 20   
 
 
I. Bij de afbeelding op de voorpagina:  
 
Het einde van de coronatijd? En daarna?     door Philip Witte 
 
De ontwrichting van het ‘normale’ leven in de coronatijd en de onzeker-
heid over de afloop ervan, maakt dat mensen meer en meer over de toe-
komst gaan nadenken. Kunnen we, als de pandemie voorbij is, weer 
‘normaal’, verder gaan zoals we gewend waren?  
Ik heb daarover enkele citaten bijeen gebracht van twee deelnemers aan 
een webdebat over onze toekomstverwachtingen: Matthijs Schouten en 
Paul Verhaeghe. Het debat werd georganiseerd door de ‘Beweging van 
Barmhartigheid’ opgericht in 1998 door twee kloosterorden met als doel 
de mensen in hun alledaagse beoefening van barmhartigheid te onder-
steunen. Dit debat is begonnen op 1 november 2020 en gaat door op 7 
februari en 14 maart 2021. Als u meer wilt weten of lid wilt worden: 
www.barmhartigheid.nl  
 
De onderstaande citaten zijn sterk politiek gekleurd, maar wij (de red.) 
vinden, dat ze toch passen in een parochieblad, omdat het over proble-
men van wereldformaat  gaat, waaraan zeker ook kerken een belangrijke 
bijdrage moeten leveren.  
Het gaat tenslotte om het behoud van de schepping. De vraag is dus niet, 
'wat  kan de wereld voor mij betekenen' , maar wel, 'wat kan ik voor de 
schepping betekenen'. Als de kerken een belangrijke rol willen spelen in 
de noodzakelijke mentale verandering van de samenleving, dan moeten 
ze ook zichzelf  veranderen.  
Het tweede artikel over de nieuwe encycliek van paus Franciscus, 'Fratelli 
Tutti', is al het begin van een kerkelijk antwoord op de wereldproblemen. 
De afbeelding op de omslag is van Beate Heinen en verbeeldt de kwets- 
baarheid van de schepping.   
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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    
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Jan Moonen, Gerda Vesters, Philip Witte 
Kopij naar Gerda Vesters,  
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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  
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Citaten van Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog 
 
"Voor een duurzame toekomst zullen we welvaart moeten inleveren. 
Heel simpel omdat het eindeloze groeimodel niet houdbaar is. Altijd 
maar meer, elk jaar meer, vooral in materiële zin, dat gaat niet langer. 
We zullen zeker ook een aantal vrijheden moeten opgeven. Er is geen 
ruimte meer voor de ongebreidelde vrijheid om hebzucht na te streven." 
 
Schouten brengt de verschillende crises die we nu kennen met elkaar in 
verband. "We hebben een biodiversiteitscrisis, een milieucrisis, een 
klimaatcrisis, en nu ook nog een economische crisis en een pandemie. En 
de vooruitzichten zijn redelijk bedreigend. Willen we daar werkelijk iets 
aan veranderen dan zullen we ons eerst moeten realiseren dat al die 
crises dezelfde wortel hebben: onze omgang met de natuur." 
Over het welvaartverlies, dat hij verwacht, zegt Schouten: "Van minder 
welvaart hoef je niet minder gelukkig te worden. Je kunt de groei ook 
gaan beschouwen in termen van welzijn: beter onderwijs, een betere  
gezondheidszorg, een schone omgeving, een mooie omgeving, een land  
met voldoende natuur. In plaats van 'welvaart inleveren' zeg ik dus liever 
dat we welvaart anders moeten definiëren. Maar zolang we materiële 
groei nog als welvaart zien, zullen we inderdaad dus een deel van onze 
welvaart moeten afstaan." 
 
En over het verlies aan vrijheden zegt hij: "We hebben twee, drie decen-
nia geleefd in een samenleving waarin het individuele belang primair 
stond. En dat betekent nu dat het individuele belang weer zal moeten in-
leveren ten gunste van het gemeenschappelijk belang." 
Schouten is zeker geen pessimist. "Ik zie al steeds meer mensen die vrij-
willig afzien van meer materiële welvaart. Ik zie veel jonge mensen die 
hun toekomst vormgeven vanuit een diep bewogen zijn. Ze voelen zich 
verbonden met een grotere samenleving op deze planeet en willen van-
daaruit leven. Ze vragen zich niet af hoeveel het op gaat leveren of wat ze 
daarmee verdienen. Er is echt wel iets aan het schuiven." 
 
Schouten doet ook een beroep op de Beweging van Barmhartigheid. "Het 
zou mij zeer dierbaar zijn als de Beweging van Barmhartigheid het begrip 
barmhartigheid zou verbreden naar alle wezens die leven. Dat betekent 
dat je je richt op het welzijn van al wat leeft en kan lijden, dus ook voor 
niet-menselijke wezens. 
 

Paul Verhaeghe: “Minder individuele vrijheid in ruil voor 

                                 een betere samenleving” 

Het eerste webdebat van de Beweging van Barmhartigheid was er 
meteen een met spannende opvattingen van een inspirerend spreker.  
Paul Verhaeghe pleit voor minder individuele vrijheid, voor het over- 
boord zetten van het kapitalisme en voor burgerdemocratie. 
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“We zullen wel moeten, en gauw ook.”  
 
Voor de Belgische hoogleraar Paul Verhaeghe is ‘de wereld ná corona’ een 
wereld van immense veranderingen. Onontkoombare veranderingen ook, 
wanneer we ten minste het hoofd willen bieden aan de klimaatverande-
ring. “We elimineren onszelf.”  
En om het nog gecompliceerder te maken: hij constateert dat ons hele 
economische systeem verrot is en hoofdoorzaak is van alle problemen. De 
corona-pandemie is slechts een symptoom. “De pandemie en klimaatver-
andering hebben dezelfde oorzaak: onze manier van produceren, distri-
bueren en consumeren.” 
 
Hij vindt het helemaal niet gek dat de Beweging van Barmhartigheid 
streeft naar een 'barmhartiger samenleving'. "Het woord barmhartigheid 
gebruiken wij in het Vlaams niet meer zo veel. Ik gebruik zelf liever  het 
woord mededogen. Ja, wij hebben veel meer mededogen nodig. 
Tegenover de anderen, maar eigenlijk ook tegenover onszelf. Want wat 
we onszelf aandoen...  
We zitten in een ronduit  verschrikkelijke ratrace. Barmhartigheid en 
mededogen zijn bovendien het perfecte antwoord op het tweede grote 
probleem naast de klimaatverandering: de groeiende ongelijkheid."  

 

Laatste kans, weinig tijd nog  

"Ik weet dat het kantje boord 
is en dat de problemen van 
klimaatverandering en de toe-
nemende ongelijkheid in de 
wereld gigantisch zijn. Ik weet 
dat  er als gevolg van die pro-
blemen, een enorme stroom 
vluchtelingen op ons af zal 
komen.  
Als we dit allemaal willen op-
lossen, dan hebben we nog 
ongeveer  tien, maximaal twin-
tig jaar de tijd. Dus dit is echt 
wel de laatste kans.  
Als we niet stevig doorpakken,  
gaan we naar een opwarming 
van vier graden en dat willen 
we niet meemaken, echt niet.”  
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HET GOEDE LEVEN 

 
In zijn nieuwste encycliek Fratelli 
Tutti werkt Paus Franciscus typisch 
franciscaanse thema’s uit als barm-
hartigheid, respect voor andersgelo-
vigen en inzet voor vrede en verzoe-
ning. Om de boodschap van Fratelli 
Tutti beter bekend te maken, organi-
seert de Laudato Si-werkgroep Neder-

land in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag  
29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.  
 
Paus Franciscus daagt de lezer in zijn nieuwe encycliek uit om na het cri-
sisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare 
groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er geza-
menlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons 
komen. De paus biedt daarmee een hoopvol perspectief. Deze nieuwe 
encycliek vormt daarmee een tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato 
si’ uit 2015, waarin de verbondenheid met de schepping centraal staat. 
  

Mgr. De Korte verzorgt de inleiding 
 
Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, houdt 
tijdens het webinar een algemene inleiding over  de nieuwe encycliek. 
 
Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreli-
gieuze dialoog in de 21e eeuw. 
 
Prof. dr. Fred van Iersel gaat in op de vernieuwing van het kerkelijk 
denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. 
 
Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap 
van de zalige Charles de Foucauld in deze tijd wordt beleefd. 
 
Het webinar is gericht op parochianen, leden van religieuze instituten en 
leden van katholieke lekenbewegingen en ieder die zich interesseert in de 
visie van paus Franciscus. Deelname is gratis. Aanmelden kan via 
Vastenactie: info@vastenactie.nl 
  
Het programma is te vinden op www.laudato-si.nl en www.knr.nl 
  
De Laudato Si-werkgroep Nederland is een initiatief van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen. 
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II. Overweging Ria Welters op 27 december 2020 
 
I.v.m. het slechte weer op 27 december 2020 werd het aantal van 30 
bezoekers niet gehaald en wordt daarom de overweging van Ria Welters 
voor diegenen hieronder geplaatst.(red.) 
 
Kerstmis 2020,  
 
Zo heel anders dan andere jaren. Dit hebben we zo nog nooit meege-
maakt. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om met veel mensen samen te 
tafelen en te genieten van een heel heerlijk kerstdiner; zelfs met je kinde-
ren en kleinkinderen mocht je niet tegelijkertijd samen zijn.  En dan van-
daag op de dag waarop de liturgie aangeeft het feest van de heilige Fami-
lie te vieren, willen wij toch samen nog weer een keer stil staan bij de 
vraag:  Wat betekent Kerstmis nu, anno 2020?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u naar het plaatje kijkt voor op uw liturgie-boekje, dan lijkt dat zo‘n 
heel lief tafereeltje. Maar hoe lief het er ook uit ziet, het is geen liefelijk 
gebeuren. 
Maria en Jozef, gedwongen door de machtige keizer van het Romeinse 
rijk, die wilde weten hoe groot zijn rijkdom wel niet was. En Jozef en 
Maria moesten ook vertrekken; is dat in onze tijd zoveel anders?  
Hoeveel mensen moesten en moeten nog iedere keer weer alles verlaten 
omdat er oorlog gevoerd wordt. Oorlog die veelal uit macht voortkomt. 
Waar komen deze mensen terecht?? En hoe gaat het met de moeders die 
een kindje verwachten; waar komen die terecht? Is er een plaats voor een 
veilige bevalling, zoals hier in ons land, of moeten ze ook maar zien wat ze 
tegen komen, zoals Maria? En wat zien we in Lesbos?   Moeten ze nou 
weer weg? Zou er ooit een plek zijn, nee, zouden er ooit menslievende 
landen zijn, die hen een nieuw thuis willen bieden? Die willen zijn zoals 
Jezus was, begaan met het zich welbevinden van mensen, niet gericht op 
zijn eigen grootheid; zijn eigen belang?  
Wie waren de eerste mensen die bij dat lieve kleine kindje op bezoek 
kwamen?  
Waren dat niet de mensen die met de nek werden aangekeken, die in 
feite geen enkele plaats in de maatschappij hadden, uitschot waren ze,  
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Jezus is geboren, 
Voor jou, voor mij, voor alle mensen 
Hij kijkt ons aan alsof Hij vraagt: 

Wil je mijn weg volgen, 
Ik ben altijd bij je en ga met je mee! 

mailto:info@vastenactie.nl
http://www.laudato-si.nl/
http://www.knr.nl/


slecht volk! waar de mensen ook echt bang voor waren! 
Maar voor Jezus waren het ménsen: ze hadden gehoord van de engel die 
het had over een Redder. Daar stonden ze voor open; zou het beter kun-
nen worden voor hen? 
Wie zijn nu de herders die niet meetellen?   
De armen, in welke vorm dan ook, de jonge mensen die niet in aanmer-
king komen voor een baan want hun achternaam verwijst naar een land 
dat niet het onze is!  
 
In zijn leven heeft Jezus steeds gekozen voor die mensen, die liefde, geluk, 
levenskansen ontbrak; voor zieken en gewonden naar lichaam of geest 
was Hij er. Hij was er altijd voor diegenen die geen plaats in de  gemeen-
schap hadden; waar Hij kon haalde Hij ze er weer bij.  
In Gods ogen telt iedere mens mee; dat was duidelijk zijn boodschap hier 
op aarde. 
 
Deze week las ik, terwijl ik bezig was met de voorbereiding van deze over-
weging de volgende zin, die me zeer aansprak: 
 

‘Voor de menselijkheid van de mens is de geboorte  
van God in óns leven wenselijk’. 

 
Zelf, zou ik denk ik, in plaats van wenselijk zeggen: noodzakelijk. 
 
Uit de verhalen van u weet ik dat er veel aandacht  is voor juist de mensen 
die zijn als Jozef en Maria.  
God werd niet alleen mens voor de mensen van toen, maar zoals ook op 
uw boekje staat: 
 

Jezus is geboren voor jou, voor mij, voor alle mensen 
Hij kijkt ons aan alsof Hij vraagt: 
wil je mijn weg volgen? 
Ik ben altijd bij je en ga met je mee. 

 
Als ik een mens wil zijn die openstaat voor de ander die me nodig heeft, 
dan is het vieren van Kerstmis 
voor alle mensen een groot feest 
en niet alleen op de eerste en 
tweede kerstdag, maar op alle 
dagen. Vandaag op 27 december 
mogen we tegen elkaar zeggen: 
Zalig Kerstfeest, al is het dan 
geen 24 of 25 december maar 27 
december. Zalig, niet in de 
betekenis zoals we dat misschien 
vroeger bedoelden, maar vanuit 
een gericht op een wereld 
waarin iedere mens meetelt en 
een plaats heeft. 
-8-  

 Overweging ‘Bezinning’       door Cor v.d. Sluis 
 
De Corona pandemie geeft naast onder andere ongemak en verdriet ook 
een aantal voordelen, die ik eerder onvoldoende onderkende. 
Het aantal reisbewegingen is drastisch afgenomen, het aantal fysieke bij-
eenkomsten als vergaderingen ook. Met digitaal vergaderen wordt zorg-
vuldig omgesprongen. Het resultaat is meer tijd voor o.a. reflectie, om te 
wandelen en voor bezinning. 
 
De gebeurtenissen in de wereld en dicht om ons heen hebben me wel aan 
het denken gezet over de vraag: wat is er met ons democratisch bestel 
aan de hand, dat we groot onrecht laten bestaan en niet of onvoldoende 
(willen) onderkennen. 
De gebeurtenissen in de Verenigde Staten van Amerika drukken ons op 
het feit dat, wat al langer smeulde, nu ineens aan de oppervlakte komt, 
een aanval op de rechtstaat, de beschaving en de democratie. U hebt het 
allemaal kunnen volgen.  
Zo ook van een andere orde en oorsprong, maar niet minder ernstig in de 
persoonlijke beleving, de toeslagaffaire in ons eigen land, waar onschuldi-
ge burgers weggezet zijn als fraudeurs met voor hen ernstige gevolgen.  
De rechtstaat bood hen in deze geen bescherming. Hoe kon het zover 
komen. Men zag het, maar pakte het kwaad niet aan. 
 
Als je er goed over nadenkt, kun je dan zomaar over gaan tot de orde van 
de dag? De beschaving en een goed functionerend democratisch bestel 
zouden elkaar moeten versterken. 
Beide steunen op principes als: vrijheid, waarheid en recht. In hun samen-
hang vormen zij de basis voor een menswaardig bestaan. Het gaat om 
menselijkheid en persoonlijke waardigheid van en voor iedereen ongeacht 
huidskleur, geaardheid of afkomst. 
In bovengenoemde voorbeelden werd hieraan duidelijk niet voldaan, en 
werden de principes vrijheid, waarheid en recht met voeten getreden en 
zijn/waren ze daarmee een aanslag op het waardevolle bezit dat een de-
mocratie is als borging voor een menswaardig bestaan. 
Juist vanuit mijn geloof is de menselijke waardigheid en een menswaardig 
bestaan voor iedereen de weg die wij gaan als antwoord op de roep van 
de Eeuwige: ‘Mens waar ben je!’  
Daarmee kan de kerk, niet als instituut van dogma’s, procedures en re-
gels, maar als gemeenschap van mensen die willen antwoorden op die 
roep van de Eeuwige een inspirerende rol spelen in het helpen realiseren 
van dat menswaardige bestaan en kan zij zich publiekelijk hard maken 
voor normen en waarden die er toe doen.  
Dat oppervlakkigheid en materialisme geen drijvende factor zijn, evenmin 
als uitsluitend bevrediging van eigen behoeften en verlangens ten koste 
van velen. De enorme kloof tussen arm en rijk neemt als maar toe en is 
een voedingsbodem voor sociale onrust. Een richtsnoer voor mij is de weg 
die die Rabbi uit Nazareth ging. Hij leefde ons een leven voor, vol vurig- 
heid en elan, vaak tegen de gevestigde orde in.  
Het komt er daarbij op aan dat ik mijn ogen, mijn hart en aandacht open 
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houd voor wat er in de wereld en dicht bij mij gaande is. Dat ik kijk met 
mijn hart naar de werkelijkheid in plaats van alleen met mijn verstand. 
Dat wij ons als kerkgemeenschap geïnspireerd weten door het Woord van 
de Eeuwige en willen staan in het licht dat Hij om zich heen verspreiden 
wil door Zijn onuitputtelijke liefde als voedende bron voor het leven en 
ons handelen en dat wij die liefde willen uitdragen in het maatschappelijk 
debat.  
Dat de rust en de stilte in deze tijd ons daarbij mag ondersteunen tot be-
zinning en dat wij elkaar mogen vasthouden op deze weg, waarbij oprech-
te liefde ons oog geeft voor de diepte van de werkelijkheid en ons in  
contact mag brengen met de manier waarop de Eeuwige met mensen 
handelt. 

 
 
III. Liturgie in Coronatijd  
 

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. 
 
In onze Maria Koninginkerk zijn tot nader order  t/m 7 februari  geen 
vieringen. Dit om besmetting te voorkomen.  

 

17 febr  Aswoensdag, leven in kwetsbaarheid 
            door Veronica Selleger, ook namens ds. Marleen Kool 

Aswoensdag wordt dit jaar gevierd op 17 februari. Het is een moment 
waarop we stilstaan bij onze sterfelijkheid. Dit is altijd ingrijpend, een uit-
nodiging tot reflectie. Je realiseert je je kwetsbaarheid. In het licht van je 
sterfelijkheid kunnen ervaringen, plannen en ook mislukkingen een ande-
re lading krijgen. Het gaat over vragen als: ‘Wat is er werkelijk belangrijk?’ 
‘Waar wil ik meer ruimte voor maken?’ ‘Wat wil ik beter afronden of ver-
werken?’ Of zelfs de confronterende, of misschien bevrijdende, vraag:  
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‘Hoe zou ik bij mijn uitvaart herinnerd willen worden?’ 
 
Op Aswoensdag, de dag na carnaval, is het precies een jaar geleden dat de 
Corona-pandemie in Nederland toesloeg. Natuurlijk was en is het verschil-
lend voor ieder van ons, maar gemeenschappelijk is het besef dat je zo-
maar uit het leven gerukt kunt worden én dat je bestaanszekerheid lang 
niet altijd zeker is. Toch zien we ook dat de opgelegde pauze nieuwe kan-
sen biedt aan mensen en aan de natuur. 
Er zou extra reden zijn om Aswoensdag dit jaar samen te vieren, ruimte te 
maken voor de verschillende gevoelens na een jaar Corona én ook samen 
vooruit te kijken. Al jaren vieren wij Aswoensdag samen met de Paaskerk-
gemeente, het ene jaar in de Paaskerk, het andere jaar bij ons.  
Ook hebben we de gewoonte woensdagmiddag samen met kinderen de 
Palmtakjes van het vorige jaar te verbranden om met deze as elkaar daar-
na een askruisje te geven. 
Het is onwaarschijnlijk dat er al een viering met kerkgangers kan worden 
gehouden. Samen met ds. Marleen Kool zijn wij op zoek naar een vorm 
van vieren waar we ook mensen thuis in kunnen betrekken.  
Op dit moment is nog niet duidelijk wat er half februari mogelijk en veilig 
is. Daarom willen wij u vragen onze website in de gaten te houden. Zoek 
al wel uw Palmtakjes van vorig jaar op!  
 
 
IV. Locatieraad  
 

a)         Dankwoordje van Marga en  
 

Ben van Merriënboer  
  

Wij willen iedereen bedanken voor het 
prachtige bloemstuk dat wij van de 
Maria Koningin kregen bij ons 50 jarig 
huwelijk. We vierden het in het 
weekend van 12 en 13 december, 
samen met onze kinderen en klein-
kinderen. Achteraf bleek dat nog net 
te kunnen voordat de lock down werd 
afgekondigd .  
 

Het blijft heel bijzonder om zo in de bloemetjes te worden 
gezet.  
 
Marga en Ben van Merriënboer.  
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b) Terugblik op 2020     door Wim Jongmans                                                                                                                           
 
  De Kerstvieringen 
 
Met inachtneming van alle corona-maatregelen waren er op 24 en 25 
december drie kerstvieringen gepland in onze kerk. Het was dan ook flink 
schrikken toen de gezamenlijke bisschoppen hadden besloten dat er op 
kerstavond GEEN vieringen mochten plaatsvinden in de kerken; ook niet 
met de beperkte maximale bezetting van 30 personen. Wat te doen met 
de volgeboekte viering op kerstavond om half acht en hoe moest dat nou 
met de late viering. Dan merk je dat er veel kracht en inventiviteit in onze 
gemeenschap is en die dan direct wordt omgezet in actie.  
 
Onze Sjef van Dijk, ingeroosterd voor de viering op zondag 27 december, 
stelde voor om aan Ria Welters te vragen de vroege kerstavondviering te 
verplaatsen naar op die zondagmorgen daarna (feest van de H. Familie) 
met de liturgie van kerstavond. Hij gebruikte daarbij de woorden: 

”als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat” 
Een nachtje nadenken en de verschuiving was geregeld en nu kunnen we 
terugkijken op een prachtige viering die zondagochtend met Ria Welters 
als voorganger en met voortreffelijke zang van Eveline en Eline, begeleid 
door Hans Verburg. Een mooie en bijzondere kerstviering. De boodschap 
in de overweging van Ria kunt u in deze MB lezen op pg. 7. 
 
Het team Veronica/Jeannette/Hans gingen na het annuleringbericht 
vervolgens in de hoogste versnelling om met inventieve technische 
ondersteuning een bijzondere Kerstnachtviering via You Tube in elkaar te 
zetten. Vele ontvangen reacties bevestigen mijn ervaring dat ook deze 
viering vanuit onze MK een topper was met een actuele kerstboodschap. 
Ook hier was de viering muzikaal ondersteund door beide genoemde 
dames en enkele leden van het familiekoor. 
 
Natuurlijk memoreer ik ook de viering op de kerstochtend. Een enthou-
siaste pastor Mauricio liet zijn Colombiaanse bloed stromen en danste 
over het priesterkoor terwijl hij kerstliederen zong uit dat warme Midden-
Amerikaanse land. Ook na deze viering gingen de 30 parochianen met een 
mooie, maar ook inspirerende kerstboodschap weer naar huis. Met dank 
aan Cecile konden we ook daarna een stukje Midden-Amerikaanse kerst-
muziek beluisteren. 
 
In alle kerstvieringen en promotie via andere (media)kanalen werd aan-
dacht gevraagd om de noden van de bootvluchtelingen op Lesbos finan-
cieel te ondersteunen. Het ongelofelijke succes van die oproepen leest u 
op pg. 14  van deze Maria Boodschap. 
 
Dank en hulde aan iedereen die zich voor deze vieringen op welke wijze 
dan ook heeft ingezet. 
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We blijven helaas gesloten     
 
Het Coronavirus bepaalt helaas in grote mate ons dagelijks leven. Dat is 
dus ook de reden waarom er, na de verlenging van de lock down, tot min-
stens 9 februari geen vieringen zullen zijn in onze kerk.  
Bovendien is de situatie van de besmettingen door COVID-19 of varianten 
zodanig ernstig en risicovol dat de sluiting nog wel langer zal duren. 
Immers onze gemeenschap behoort voor een groot deel tot de risico-
groep. Wij willen daarom -ondanks de verplichte maatregelen- het be-
smettingsgevaar tijdens een viering niet lopen. 
 
Wanneer er weer zondagsvieringen zullen zijn is op dit moment niet te 
zeggen al hoopt natuurlijk iedereen dat het tij snel zal keren. Op onze 
website en op www.marthamariaparochie.nl zullen wij aangeven als het 
weer verantwoord lijkt om de zondagsvieringen te beginnen. 
 
Een vervelende boodschap, maar het is helaas niet anders. Wij hopen van 
harte dat we in het maartnummer van de Maria Boodschap  dit wel te 
kunnen vermelden. Veel sterkte allemaal en blijf gezond,  hopen en bid-
den op betere tijden. 
 
 

Een jubilerende pastor 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het jubi-
leum van onze pastor Wies Sarot.  
Op 1 februari is het al weer 12,5 jaar 
geleden dat zij het pastoraal team kwam 
versterken. We kunnen vol overtuiging 
zeggen dat alle MM-gemeenschappen heel 
erg blij zijn dat zij op tal van gebieden ons 
inspireert en beschikbaar is.  
Een felicitatiekaart met onderstaande tekst 
is naar haar gestuurd met als aanhef op die 
kaart vol bloemen: 
 

“Omdat ………” 
♪ wij je altijd positief kritische instelling bewonderen 
♪ onze Maria Koningin gemeenschap je van harte  
  feliciteert met je verjaardag 
♪ je in die 12,5 jaar bent geconfronteerd met vele  
   vanuit ons bisdom geïnitieerde veranderingen die niet  
   altijd strookten met jouw visie op geloven, maar je  
   enthousiasme en inzet als pastoraal werker niet  
   hebben verminderd 
♪ wij dankbaar zijn voor alles wat je hebt gedaan voor onze 
  gemeenschap                                                  

♪ onze MK het fijn vindt als je bij ons voorgaat (helaas te weinig                                                                                                                                                                          

   vind je zelf ook) met een inspirerende boodschap door een  
                                                                                                                                                                        -13-  
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   vertaling van de lezingen naar onze tijd 
♪ je inbreng in de bijeenkomsten van onze Maria  
   Koningin Raad altijd waardevol en strategisch was 
♪ je ons en heel veel anderen jarenlang hebt verblijd  
   met een dagelijkse mail in de Adventtijd die je dag  
   waardevol maakte 
♪ de dagelijkse Veertigdagen mail een echte leidraad  
   was op weg naar Pasen 
♪ wij je bedanken voor de gespreksmiddagen die je  
   organiseerde en waar ook enkele van onze  
   parochianen naar toe gingen 
♪ je bedanken voor de vele dingen die niet in dit  
   rijtje staan. 
 
Ik weet dat Wies een grote liefhebber is van boeken en heb daarom ook 
een boek voor haar gekocht met de titel ‘De Meeste Mensen Deugen’ 
(met ruiloptie als ze het al heeft). Ik nodig u allen uit om ook persoonlijk 
haar een dubbele felicitatie te sturen, want behalve haar jubileum viert 
Wies ook haar verjaardag op 1 februari. 
 

Namens de hele Maria Koningin Gemeenschap, Wim Jongmans 
 
 

V. Diaconie 

  
a) Kerst-collecte voor Bootvluchteling   

 door Veronica Selleger 
 
Tot onze vreugde heeft de kerstcollecte voor de Stichting Bootvluchteling 
het gulle bedrag van € 1.382,50 opgebracht én dat is nog niet het hele be-
drag, want mensen konden ook rechtstreeks doneren via de link naar 
Bootvluchteling. Dus de totaalopbrengst is zeker nog groter.  
 
Opnieuw blijkt hoe mensen van de Maria Koningin zich betrokken voelen 
bij de vluchtelingen op de Griekse eilanden en hoe gul iedereen geeft in 
deze tijden, die ook voor ons zelf vaak moeilijk zijn.  
Ook bij ons jubileum zamelden wij een groot bedrag in voor Bootvluchte-
ling en voor Samos Volunteers.  
 
Dit jaar hebben wij er, met enige pijn in ons hart, voor gekozen alléén 
voor Bootvluchteling te collecteren, omdat de situatie op Lesbos extreem 
schrijnend is. Het nieuwe kamp dat na de brand in september 2020 uit de 
grond is gestampt, ligt direct aan zee op een kale plek. Het terrein loopt 
continu onder en tenten bezwijken in de storm.  
Er is geen fatsoenlijk sanitair, geen stromend water en de situatie is vaak 
onveilig voor vrouwen en kinderen.  
Als Maria Koningin voelen wij ons verbonden met Bootvluchteling, ook 
omdat zij, naast concrete medische en psychosociale hulp, steeds de 
schrijnende situatie naar buiten brengen en lobbyen voor een oplossing.  
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Kamp Moria op   
                        Lesbos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie hier de reactie van Bootvluchteling op Instagram, nadat ze hoorden 
hoe veel wij hadden ingezameld: ‘Wauw, wat ontzettend mooi! Enorm 
bedankt voor jullie gulle giften!  
Naast de situatie op Lesbos, wil ik ook opnieuw aandacht vragen voor 
Samos, waar een iets kleinere groep vluchtelingen verblijft en de samen-
werking met de lokale bevolking soepeler verloopt dan op Lesbos.  
Samos is deze herfst ook nog getroffen door een aardbeving, waarna de 
hulporganisaties voor vluchtelingen de Griekse bevolking te hulp zijn ge-
schoten, met goederen, voedsel etc. Op Samos opereren een aantal 
kleinere hulporganisaties die goed samenwerken zodat een gift voor de 
ene organisatie ook nuttig is voor de andere. Deel van hun strategie is dat 
ook arme Grieken hulp nodig hebben en dat je daarnaast de vervuiling 
(veel zwerfvuil) moet aanpakken.  
Samos Volunteers is een vrijwilligersorganisatie die een grote wasserette 
runt, waar vluchtelingen hun kleren kunnen laten wassen, maar waar ook 
schorten worden gewassen van mensen die in de Covid-zorg werken. 
Voor de Covid-crisis deden zij veel aan onderwijs en gemeenschapsvor-
ming. Op dit moment is dat moeilijk, maar zij doen hun uiterste best dit 
door te zetten. Kijk eens naar de site van Samos Volunteers en overweeg 
ook een gift aan hen.  
Wij hopen dat veel mensen van onze gemeenschap zich, ook na de kerst-
collecte, betrokken blijven voelen bij de vluchtelingen op de Griekse eilan- 

den. Het is extra belangrijk dat, nu de verkiezingen eraan komen, veel 
mensen zich uitspreken over de ‘onchristelijke’ situaties waarin deze 
vluchtelingen gevangen worden gehouden. De Moria-deal die onze 
regering heeft gesloten heeft velen geshockeerd. Zelfs de karige belofte 
100 mensen, kinderen en kwetsbare gezinnen, op te nemen is niet waar-
gemaakt. Pas 50 mensen zijn er nu aangekomen in Nederland. Dus wil ik u 
oproepen de situatie te blijven volgen, zoveel mogelijk informatie hier-
over te delen,  (politieke) druk uit te oefenen en zo mogelijk te doneren. 
 
Meer informatie vindt u op:   
www.bootvluchteling.nl en www.samosvolunteers.org. 
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b) Voedselbank  door Ben van Merriënboer en Karin Beukeboom 
 

Het jaar is alweer een maand oud,  hierbij een overzicht van de actie voor 
de Voedselbank die we in 2020 hebben gehouden: 
  
We startten medio juni 2020: de totale opbrengsten uit de verkoop van 
kaas, mondkapjes, actie bij de Boni (contanten) en ontvangen 
schenkingen was € 2.026,32. De inkoop van de kaas kostte € 713,80 zodat 
tot heden de opbrengst ten gunste van de Voedselbank € 1.312,52 is ge-
weest. Voor nagenoeg dit hele bedrag hebben Karin en Jeannette allerlei 
spullen gekocht die zijn afgeleverd bij de voedselbank. Op dit moment is 
nog niet alles besteed, maar het wordt vervolgd want er ligt ook nog on-
verkochte kaas!   
 
Verkoop Geitenkaas 
 
Lieve mensen,  
 
 

Wij willen wel weer 
 

Heel even een berichtje i.v.m. de kaasverkoop t.b.v. de Voedselbank.  
Er is nog steeds voorraad maar nu de kerk helemaal gesloten is komt het 
er voor u ook niet van kaas mee te nemen. 
 
Graag brengen wij de kaas weer bij u thuis. Mail of bel een van ons met 
uw bestelling en wij zorgen dat u het z.s.m. in huis hebt.  
Er is gewone geitenkaas en brandnetel kaas. 
 
Als u dit bericht uitknipt en bewaard kunt u ons altijd bereiken ook als het 
blad bij het oud papier terecht komt.  
Wij gaan ermee door dus blijf bestellen. 
 
jeannet.verburg@gmail.com     karinbeukeboom1960@gmail.com  
0634959707                                  0627387070 
 
Het bedrag graag overmaken naar:   
Martha & Maria-Maria Koningin Baarn NL53 INGB 0000 2087 80    
met vermelding: ‘kaas Voedselbank ‘ 
 
c) Vastenactie 2021:     ‘Schoon water’ 
 
Verhaal door Pauline Seebregts : Vastenactie 'beeldverhaal':  een inspi- 

rerend verhaal over de waarden die Vastenactie al 60 jaar hoog houdt. 
 
‘Werken aan je toekomst’.  Gaat over een vrouw die met een klein duw-
tje in haar rug weer op eigen benen kan staan.  
 
Kijk en luister: Vastenactie.nl/campagne-voeren-in-coronatijd 
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Lieve mensen, 
 
Ook in deze Coronatijd willen we graag uw aandacht vragen voor de 
Vastenactie. In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema 'Werken aan je 
toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen 
naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om 
een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een rede-
lijk inkomen kunnen verdienen. Dit in het heel kort.  
 
Voor meer info kunt u kijken op Vastenactie.nl  
Het is jammer dat we het bekende winkeltje niet in de kerk kunnen uit-
stallen daarom hebben we bedacht om net als vorig jaar online te gaan. 
Bij dit blad treft u daarom ook een inlegvel met artikelen die we graag 
persoonlijk bij u thuis af komen leveren.  
 
De kosten kunt u overmaken naar rek.nr. NL53INGB0000208780 t.n.v. 
Martha & Maria - Maria Koningin Baarn. o.v.v. Vastenactie.  
 
Wij hopen dat u ook weer meedoet! 
 
Werkgroep Vastenactie 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe een waterput levens veranderde in Niger 
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VI. Kerk in het Nieuws 
 
a) Paus stelt bediening lectoraat en acolitaat open  
 
  voor Vrouwen  door Geert Lesage 11 jan 2021 
 
Paus Franciscus institutionaliseert wat in de praktijk al langer was toege- 
 
staan: vrouwen worden toegelaten tot de bediening van lector en acoliet 

 
 

 

 
Vrouwelijke 
lectoren in een 
eucharistievie-
ring met paus 
Franciscus in 
de kapel van 
het Santa 
Martahuis © 
VaticanMedia 

 
Met een Motu proprio dat vanmiddag werd gepubliceerd, officialiseert -17- 

paus Franciscus dat de diensten van lector en acoliet voortaan ook open-
staan voor vrouwen. Het motu proprio Spiritus Domini bezorgt de praktijk 
nu een stabiele en geïnstitutionaliseerde vorm via een specifiek mandaat.  
(red.: het werd tijd dat de Paus officieel zijn goedkeuring gaf aan vrouwen als lector en als acoliet)  

 

b) Paus over bestorming Capitool:  
 
  ‘Niets wordt  gewonnen door geweld’ 
 
KN Redactie 12 januari 2021  Foto: CNS photo - Vatican Media, Reuters 
 

Paus Franciscus is ‘geschokt 
door de recente belegering 
van het Congres’. Hij bad 
zondag voor de Amerika-
nen en de vijf mensen die 
hun leven lieten ‘op die 
dramatische momenten’ 
toen demonstranten op 6 
januari het Capitool 
bestormden. 
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Na het Angelus-gebed op 10 januari, merkte de paus op dat ‘geweld altijd 
zelfvernietigend is. Niets wordt gewonnen door geweld en er gaat zoveel 
verloren’. De paus drong er bij de regeringsleiders en de hele bevolking op 
aan ‘om een hoog verantwoordelijkheidsgevoel te behouden om de ge-
moederen te kalmeren, nationale verzoening te bevorderen en de demo-
cratische waarden die in de Amerikaanse samenleving zijn geworteld te 
beschermen’. 
 
Hij bad dat: “de Onbevlekte Maria, beschermvrouwe van de Verenigde 
Staten van Amerika, zou helpen om de cultuur van ontmoeting en zorg-
zaamheid levend te houden. Dit, als de manier om samen het algemeen 
welzijn op te bouwen; en moge ze dat doen met allen die in dat land 
wonen”, zei hij. 
 
‘Zo gedisciplineerd in de democratie’ 
Een dag eerder waren er fragmenten van een interview gepubliceerd, 
waarin de paus al zei dat hij “verbaasd” was over de gewelddadige be-
storming van het Capitool, vooral omdat de mensen van de Verenigde 
Staten “zo gedisciplineerd zijn in de democratie.” 
Geweld, zo zei hij tegen de interviewer, moet altijd worden veroordeeld. 
Maar, vervolgde hij, het is ook waar dat er zelfs in de meest ‘volwassen’ 
samenlevingen gewelddadige minderheden zijn; “mensen die een weg  
inslaan tegen de gemeenschap, tegen de democratie, tegen het algemeen 
welzijn.”  
 
Leren van geschiedenis 
Hij wees erop dat geen enkel land een verleden heeft dat vrij is van ge-
weld. We moeten het volgens hem leren begrijpen om het te voorkomen. 
We moeten leren van de geschiedenis.     

Het complete interview met het Italiaanse Canale 5 werd op 10 januari 
uitgezonden. De Amerikaanse bisschoppen veroordeelden op 7 januari 
het geweld en riepen op tot gebed. 
 
Opmerking van de redactie van Maria Boodschap: 
 
In een bericht van de Amerikaanse Future Church stond o.a.: 
 
Trump en zijn conservatieven zijn onder invloed van de streng christelijke VP Mike 
Pence tegen abortus, euthanasie, homohuwelijk enz. Veel katholieke bisschoppen 
en priesters hebben daarom een pro-Trump stemadvies gegeven. Bijna de helft 
van de Amerikaanse katholieken heeft toen op Trump gestemd! 
 
Dit ook tegen de wil van Paus Franciscus. 
De ondertekenaars vinden de behoudende kerk daarom hypocriet als ze veront-
waardigd reageren op de gebeurtenissen in Washington en de hand niet ook in 
eigen boezem steken. 
 
De ondertekenaars van dit persbericht zijn 11 katholieke organisaties.  
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