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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Januari 2021 

 

 

 

 

 

 

Beste allemaal, 

 

Hier weer de maandelijkse nieuwsbrief met hierin onder andere een hele 

mooie foto van onze kerk, het overlijden van Jos Meijer en nieuws uit onze 

Parochie en Aartsbisdom. Op afstand houden wij u de hand en wensen u 

contact in deze spannende tijden. 

 

Wij wensen u veel leesplezier 

 

Met hartelijke groet, 

 

Stephan en Maria 
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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

VIERINGENROOSTER: 
• Zondag 24 januari, 3e zondag door het jaar 10.30 Gebedsviering, 

voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier 
• Dinsdag 26 januari, 10.00 uur Gebedsviering 

• Zondag 31 januari, 10.30 uur 4e zondag door het jaar, Eucharistieviering,  
celebrant: F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 2 februari, 10.00 uur Eucharistieviering of Gebedsviering 
• Zondag 7 februari, 10.30 uur, Gebedsviering, voorgangers: W. Kremer en J. 

Bosboom 
• Dinsdag 9 februari, 10.00 uur, Gebedsviering 

• Zondag 14 februari, 2e zondag door het jaar, 9.00 uur Eucharistieviering, 
celebrant: J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 16 februari, 10.00 uur, Gebedsviering 

• Woensdag 17 februari, 19.30 uur, Aswoensdag,  Gebedsviering, 
voorganger: J. Nieuwenhuis, m.m.v. Memento 

 
• Iedere zondag wordt er om 11:00 uur ook een Eucharistieviering van onze 

parochie uitgezonden via Kerkomroep. Deze viering komt uit het 
Eucharistisch centrum, de H. Nicolaaskerk in Baarn. 

 

 

 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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•  

 

 

Een mooie foto van onze kerk onder een regenboog,  

genomen door: Nils Wetzel 

  



4 

 

Reserveren – nogmaals 

We hebben al een aantal malen bericht over de noodzaak van aanmelden 

voor de vieringen en hoe u dit kunt doen. In o.a. de Nieuwsbrief van oktober 

stond hierover een groot stuk op pag. 6. Gelukkig gaat het bij de meesten 

van u goed; echter, af en toe gaat het mis en omdat we nog maar met 30 

personen mogen vieren en een goede reservering dus van groot belang is, 

hierbij nog éénmaal de procedure, als samenvatting: 

• u dient zich voor iedere viering aan te melden 

• aanmelden kan via de website; op onze homepage staat hiervoor een 

speciale knop  

• als u geen toegang tot internet heeft kunt u op werkdagen tussen 9:00 

en 12:00 bellen naar het secretariaat: 030-2200025 

• aanmelden kan vanaf woensdag voorafgaand aan de zondagse viering 

• mocht u onverhoopt vergeten zijn zich aan te melden of pas later in de 

gelegenheid zijn én geen internet hebben, dan kunt u op vrijdagavond 

en zaterdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur bellen naar Irene 

Elsevier: 030-2293757 

• wanneer u toch niet kunt komen wordt u verzocht zich ook af te 

melden. Dit kan via de link in de mail die u krijgt ter bevestiging of 

telefonisch naar het secretariaat of Irene Elsevier (zelfde tijden plus 

nummers als hierboven) 

• wanneer een viering volgeboekt is, kunt u zich toch aanmelden. U komt 

dan op de wachtlijst te staan en zodra er iemand afvalt wordt de 

eerstvolgende op de wachtlijst doorgeschoven. Daarom is het zo 

belangrijk dat u zich afmeldt wanneer u niet kunt komen! 

• mensen die voor een bepaalde viering niet aan de beurt kwamen 

kunnen worden ‘doorgeschoven’ naar een volgende viering. U krijgt 

hierover bericht. Komt u alstublieft niet naar de kerk wanneer u op de 

wachtlijst staat en geen bericht hebt gekregen dat u toch kunt komen! 

Hopelijk komt het Corona spook spoedig tot bedaren en kunnen we weer 

‘normaal’ samen komen en vieren op zondag! 

Irene Elsevier 

  

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/
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IN MEMORIAM 

In memoriam Jos Meijer, 

 

Jos Meijer werd 75 jaar geleden in 

Amsterdam Oost  geboren als zoon van 

Jan en Marie Meijer op 25 juni 1945. Hij 

was de vierde in een rij van 6 kinderen. 

Jos groeide op in een warm en liefdevol 

gezin. In de naoorlogse jaren was het, net 

als bij vele gezinnen toen, niet altijd makkelijk om een gezin te onderhouden. 

De vader van Jos was onderwijzer en de moeder van Jos zorgde voor de 

kinderen en het huishouden. De ouders van Jos waren zeer begaan en 

betrokken bij de mensen en familie in hun omgeving en het kerkelijk leven.  

 

Na de lagere school ging Jos ging naar het Sint Ignatius college en begon 

daar op het gymnasium. Na een flinke bronchitis was doubleren niet mogelijk, 

maar kon hij zijn opleiding daar vervolgen op de HBS. Na het behalen van zijn 

diploma is Jos gaan werken als assistent accountant en kon met zijn 

verdiende geld avond studies volgen en behaalde zo zijn verdere diploma’s. 

Jos is jaren werkzaam geweest bij het hoofdkantoor van Rabobank Nederland 

in Utrecht als senior advisor administratieve organisatie. Bij het proces van de 

vernieuwing van de huisstijl, heeft Jos nauwgezet toegezien op hoe de 

budgetten daarvoor werden besteed. 

Op 09 november 1968 trouwde Jos zijn vrouw Suzanne. Na kort op kamers te 

hebben gewoond in Oudewater, kon het jonge echtpaar begin jaren 70 

verhuizen naar de flat aan de Planetenbaan, toen nog in De Bilt. Jos en 

Suzanne kregen samen een zoon en twee dochters. In De Bilt-Bilthoven werd 

Jos als betrokken kerkganger door pastoor Röhling benaderd om zich in 

bredere zin voor de kerk en het parochieleven in te zetten. Jos deed de 

toerustingscursus, was lector, ging voor als lekenvoorganger, ging voor bij 

avondwake  en nam zitting in verschillende werkgroepen. Daarnaast ging Jos 

ook voor in diensten in de Bremhorst, Beukenburg en Weltevreden. Na het 

samengaan van de Heilige Laurens en Heilige Michaëlkerk is Jos actief 

geweest als voorzitter van de pastoraatgroep, en was nog vele jaren actief 

kerkganger. 

Muziek nam ook een grote plaats in, in het leven van Jos en Suzanne. Jos was 

actief betrokken bij het kamer orkest Driebergen waar zijn vrouw Suzanne alt 

viool speelde. Jos luisterde graag naar klassieke muziek en zette voor het 

orkest als penningmeester een administratiesysteem op. 
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Jos was een zeer betrokken vader bij zijn opgroeiende kinderen, bij hun 

interesses, hun leven op school en verengingen. Zo heeft Jos op de Engelen-

hof, de kleuterschool gelegen bij de Sint Laurentius school, mede aan de wieg 

gestaan van de ouderraad. Bij scoutinggroep Ben-Labre heeft Jos vele jaren 

het werk van de goed Heiligman gesteund en als zodanig bezoeken gebracht 

aan scholen, verenigingen en bij de mensen thuis. De gezinsvakanties werden 

vaak gevierd aan de Nederlandse kust van de Kennemerduinen. Jos hield veel 

van de zee. 

Door zijn hartproblemen heeft Jos rond zijn vijftigste een stap terug moeten 

doen in zijn werk, na een bypass operatie is Jos nog een aantal jaren 
werkzaam geweest bij de Rabobank waarna hij met vervroegd pensioen is 

gegaan. Maar ook tijdens zijn pensioen bleef Jos actief in onze 
kerkgemeenschap, bij het orkest en is een studie theologie gestart. Helaas 

kon Jos door verder getob met zijn gezondheid deze studie niet afronden 
maar heeft er goede vriendschappen en inspiratie aan over gehouden. In de 

kerk bleef Jos nog tot lange tijd actief als lector en lekenvoorganger.  De 

laatste jaren heeft Jos zijn activiteiten wegens gezondheidsproblemen neer 
moeten leggen. Ondanks dat was hij nog steeds een trouwe en betrokken 

kerkganger en was ook na de viering altijd in voor een goed gesprek met zijn 
medeparochianen. Thuis was hij nog altijd even betrokken bij zijn gezin, 

kinderen, kleinkinderen, familie, goede buren en vrienden. Jos genoot van het 

samen zijn en alles samen vieren in het leven. 

Tot het einde toe heeft Jos daar grote waarde aan gehecht en was daarbij 

altijd dankbaar voor alles wat hem in het leven was gegeven. Zijn geloof was 
daarbij een grote leidraad, inspiratie en houvast. Jos heeft bij de ziekenzegen 

in het ziekenhuis bewust gekozen voor het lezen van psalm 23 

 
Want mijn Herder is de Heer 

nooit zal er mij iets ontbreken  
Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven. 

In het huis van mijn Heer wil ik wonen tot in lengte van dagen. 
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE 

Wist u dat 

-pastor Roderick Vonhögen vanaf 1 januari al zijn tijd aan zijn mediawerk zal 

besteden 

-wij zijn creatieve preken dus helaas zullen moeten missen  

-Josephine van Pampus op 1 januari 12,5 jaar in dienst was van de parochie 

Onze Lieve Vrouw 

-de moeder van pastoor Skiba is overleden en de pastoor afgereisd is naar 

Polen  

-de vieringen waarin de pastoor zou voorgaan worden waargenomen door 

leden van de bisdomstaf 

-het vormsel vanwege corona is uitgesteld 

-we op Aswoensdag as op het hoofd zullen strooien om contact te vermijden 

-ook anderen dan priesters en diakenen met toestemming van de pastoor 

weer as op mogen leggen 

-opgave voor de digitale vastenkalender kan bij sarot@marthamaria.nl  

 

  

about:blank
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

 

Jongeren op weg naar WJD 2023 

 
 

Als eerste voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 2023 in 
Lissabon vindt op zondag 31 januari de online jongerenbijeenkomst 

WJD@home plaats. Deze bijeenkomst is een initiatief van het bisdom 
Breda, maar jongeren uit heel Nederland (en België) kunnen 

deelnemen. 
 

Vanwege de verlengde lockdown komen de jongeren (16-30 jaar) die dag via 
Zoom samen met bisschop Jan Liesen van Breda. Mgr. Liesen kan de 

deelnemers zien op een groot scherm en hen zo ontmoeten.  

Het thema van deze dag is het WJD jaarthema van 2021:  
“Sta op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien heeft” 

(Handelingen 26, 16). Mgr. Liesen zal de inleiding daarover verzorgen. 

Programma: 

• 15.00 uur: Voorstelrondje 

• 15.30 uur: Inleiding door bisschop Liesen 
• 16.00 uur: Uiteen in deelgroepjes om te praten over de vraag: ‘Wat 

heeft mijn hart geraakt in deze inleiding?’ 
• 16.20 uur: Korte presentatie door kapelaan Jochem van Velthoven 

over de WJD in Lissabon 

• 16.30 uur: Afsluiting met muziek, gebed en voorbede. Zegen door 

bisschop Liesen 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden 

  

https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/wjdhome-online-met-monseigneur-liesen
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HEILIGEN 

 

THOMAS VAN AQUINO OP, 

ITALIË; KERKLERAAR. † 1274,  

FEEST 28 JANUARI & 7 MAART. 
 

Thomas werd rond 1225 geboren in 

het Italiaanse plaatsje Roccasecca 

bij Aquino. Voor zijn vorming werd 

hij toevertrouwd aan de 

benedictijner monniken van, maar 

na enige tijd voelde hij zich 

aangetrokken tot de zojuist door de 

Spanjaard Dominicus Guzmán 

gestichte orde der predikheren, de 

Dominicanen. 

Hij ging in Parijs theologie studeren en behaalde er de doctorsgraad. Eenmaal 

afgestudeerd, was hij was een veelgevraagd docent en doceerde theologie 

aan diverse Europese universiteiten. 

Ondanks zijn intelligentie en in weerwil van de waardering die hij overal 

ontmoette vanwege zijn gelovige scherpzinnigheid, bleef hij een bescheiden 

mens. Hij was een man van gebed. Op weg naar het concilie van Lyon, stierf 

hij te Fossanova, vlakbij Rome. Hij werd in 1323 heilig verklaard en in 1567 

uitgeroepen tot kerkleraar. ('doctor angelicus' = ‘engelachtige leraar’) 

Hij heeft een indrukwekkend oeuvre nagelaten. Tot op de dag van vandaag 

wordt zijn Summa Theologica (Samenvatting van de Theologie) nageslagen 

en bestudeerd. Eén van de vragen die hij in zijn Summa behandelt, luidt, of 

Jezus terecht een groot leraar wordt genoemd. Hij merkt daarbij op dat een 

leraar des te belangrijker is, naarmate hijzelf geen enkel geschrift heeft 

nagelaten. Pas als zijn leerlingen hun best doen alle woorden van hun 

meester voor het nageslacht te bewaren en op te schrijven, hebben we te 

doen met een werkelijk groot leraar, aldus Thomas. Hij dacht hierbij 

natuurlijk aan Jezus, wiens woorden en daden door de evangelisten zijn 

opgetekend.  

In Utrecht aan de Nieuwegracht is het Thomas Instituut (Tilburg University) 

gevestigd. Het is een samenwerkingsverband van theologen, filosofen en 

historici van verschillende universiteiten en instituten in Nederland, 

gespecialiseerd in de studie van het werk van Sint Thomas, zijn bronnen en 

zijn invloed.  

Wandschildering < 1525. Zwolle, Broerenkerk. 
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Johannes (Don) Bosco, Turijn, Italië. † 1888. Feest 31 januari. 

 

 

Hij werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren 

in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d'Asti (nu: 

Castelnuovo Don Bosco). Voor zijn tijd had hij 

bijzondere opvattingen over zending en apostolaat. 

Hij maakte gebruik van alle menselijke middelen om 

het hart van anderen open te maken voor het 

evangelie. Hij kon goochelen, was acrobaat en atleet: 

voor een priester destijds bepaald ongewone 

eigenschappen. Maar hij was ervan overtuigd, dat de 

kerk van zijn dagen zich teveel richtte tot het 

verstand van de mensen en te weinig tot het hart. 

 

Vanaf zijn priesterwijding in 1841 werkte hij in de achterbuurten van Turijn. 

Hij ontpopte zich als een geniaal pedagoog, wist door zijn onvermoeibare 

hartelijkheid en optimisme jongens aan zich te binden, maakte ze vertrouwd 

met de waarde van het evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die 

uit zou groeien tot de Italiaanse jeugdbibliotheek. Hij schreef in die tijd een 

boek, getiteld 'De verstandige jongen'. Het haalde tijdens zijn leven alleen al 

in Italië een oplage van ruim zes miljoen exemplaren. Hij zet daarin o.a. 

uiteen dat het in de opvoeding beter is fouten te voorkomen en het goede 

opvallend te belonen dan te straffen. Het maakte hem tot een van de 

belangrijkste katholieke pedagogen uit de 19de eeuw.  

Om nog meer tot uitdrukking te brengen dat de zorg voor de jeugd een 

uitdrukking was van Gods zorg voor de mensen, stichtte hij voor mannen de 

Congregatie der Salesianen (1859) en voor vrouwen de Dochters van Maria 

(1872). Na een liefdevol leven vol inspanning, waarbij hij veel tegenwerking 

had moeten overwinnen en had moeten oproeien tegen allerhande vormen 

van onbegrip in de eigen kerk, stierf hij op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg de 

eretitel mee van 'koning van de straatjongens en apostel van de 

verwaarloosde jeugd'. Naar hem zijn de Don-Boscohuizen voor jongeren 

genoemd. 

Hij rust in de kerk van de salesianen in Turijn. In 1934 werd hij heilig 

verklaard. 
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Nieuw rekeningnummer Malawi  

Beste Parochianen, 

 
wij hebben een nieuwe rekening voor het Malawi Project geopend bij de ING-

bank. Het nummer is: 
 

NL03 INGB 0006 5254 47 t.n.v. HH Martha en Maria parochie te Baarn. 
 

Wij hebben hiertoe besloten omdat het makkelijker is onze  
rekeningen/bankverkeer bij één bank onder te brengen. 

De oude Malawi-rekening bij de ABN/AMRO-bank zal per 1 juni 2021 worden 
opgeheven.  

Gelieve Uw giften voortaan op de nieuwe ING-rekening over te maken. 

Met vriendelijke groet, namens de Locatieraad, 
 

Frank van Zundert 
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BEZINNING      

Het is mijn diepe overtuiging dat wij er niet al te zeker van mogen zijn 

dat we Christus in onszelf hebben gevonden zolang we Hem niet 

eveneens gevonden hebben in dat deel van de mensheid dat het verst 

van ons verwijderd is. 

Christus wordt niet gevonden in luide gezwollen verklaringen, maar in 

de nederige en broederlijke dialoog. Hij wordt veeleer gevonden in de 

waarheid die men met elkaar deelt dan in de waarheid die men elkaar 

oplegt. 

 

Thomas Merton, Collected Poems. 

 

 

 


