
 

IX. Geraakt zijn door gedicht S. Kierkegaard 
 

 

Bidden 
 
Toen het gebed van de bisschop 
steeds vromer en innerlijker werd, 
had hij steeds minder en minder te zeggen; 
tenslotte zweeg hij geheel. 
 
Hij meende eerst dat bidden spreken was, 
maar leerde zwijgen. 
Toen ontdekte hij dat bidden 
niet alleen zwijgen is, maar luisteren. 
 
Bidden is niet zichzelf horen praten, 
maar stil worden, stil zijn 
en volharden, totdat God te horen is.   
 
(S. Kierkegaard) 
 
 
 
Coronaregels: 

 
 
1. Ontsmet uw handen 
 
2. anderhalve meter afstand houden 
 
3. registreren 
 
4. bij het lopen in de kerk uw mondkapje op 
 
5. uw jas meenemen of aanhouden 
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‘MARIA BOODSCHAP’ 
 

    Kerkblad Maria Koningin Geloofsgemeenschap Baarn, 
behorend tot de HH. Martha & Maria Parochie 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Vasten – Loslaten - Delen 
 
 
 

 Maart  2021 



 

De vieringen in de Maria 
Koninginkerk in de maand 
maart 2021, aanvang 10.30 u 
tenzij anders vermeld, voor 30 
personen. Reserveren verplicht 
per tel.: 035-5382422 of per 
email:  w.jongmans@planet.nl   
 
07 mrt 3de zon.v.d. 40-dagentijd 
Eucharistieviering 
voorganger: Frans Zwarts 
Ex 20, 1-17,1 Kor. 1, 22-25, Joh. 2, 13-25 
 

14 mrt 4de zon.v.d.40-dagentijd 
Oec. Vriendschapsviering vanuit  
Paaskerk, www.kerkomroep.nl -
voorgangers: ds. Marleen Kool 
en Cecile Maagdenberg  pg. 9 
2. Kron. 36, 14-16+19-23, Ef. 2, 4-10,  
Joh. 3, 14-21 

 
21 mrt 5de zon.v.d.40-dagentijd 
Gebedsviering  met cantor en 
piano voorgangers: Annelies 
v.d. Molen en Tilly Jongmans 
Jer. 31, 31-34, Heb. 5, 7-9, Joh. 12, 20-33 
 
28 mrt Palmzon.  Familieviering 
Voorgangers: Veronica Selleger 
en Jeannette Verburg .pg. 9 
Jes. 50, 4-7, Fil. 2, 6-11, Mc. 14, 1-15, 47 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  april 2021 nr. komt uit 
op 31 maart 2021.  Kopij 
inleveren vòòr 18 maart 
2021 en niet later in Word 
per Email naar 
gerdavesters19@kpnmail.nl.  
tel: 035-5412177 /  06-53548260 
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De inhoud van dit Februari 2021   

 
I.        Bij de afbeelding op de voorpagina met ‘Vasten – Loslaten – Delen’, 
           thema voor de vastenperiode, een inleiding door Philip Witte.   
II.       De Overweging uit de Roerom, is van ds. Jos van Oord           
III.      Liturgie: 14 maart Oec. Vriendschapsviering  en Veronica: over de  
           viering op Palmzondag   
IV.      Uit de Locatieraad  Wim Jongmans:  onze Maria Koningin gaat weer 

open en over Kerkomroep 
V. Diaconie:  Karin Beukeboom en Jeannette Verburg over Vastenactie 

2021 ‘Werken aan je toekomst’.  
VI. Kerk in het Nieuws: Een schrijven door Mgr. G. de Korte over missie 

en zending. 
VII. Raad van Kerken: terugblik op oudejaarsviering en over 

Holocaustmonument 
VIII. In Memoriam An Groot-Broers  pg. 15 
IX. Agenda    en  Geraakt zijn door  pg.16 
 
 
I. Bij de afbeelding op de voorpagina:  
 
  Vasten – Loslaten - Delen                        door Philip Witte 
 
De vastentijd is al begonnen. Vasten betekent iets loslaten van jezelf: van 
een ‘hebberigheid’, een verkeerde gewoonte, van afzien van iets. Kortom: 
je bevrijden van gerichtheid op jezelf om deel te zijn van het geheel, van 
de schepping, van het leven. Zo is vasten een opmaat naar de bevrijding 
van de eigen persoon, die telkens weer zijn ultieme hoogtepunt vindt in 
de zelfgave en de wederopstanding van Jezus. De afbeelding op de omslag 
is een verbeelding van het durven loslaten als voorwaarde voor de bevrij-
ding van het ‘ik’. De hieronder staande artikelen getuigen daarvan. 
 
1. In de kersteditie van Trouw schreef Marieke Lucas van Rijneveld een 
lang gedicht genaamd ‘De Troostzoekers’. Daarin zegt ze, dat er een plek 
van troost is voor al die mensen, die niet bij machte zijn zichzelf los te la-
ten. Wij citeren hier enkele passages uit het gedicht, dat besluit  met:  
‘Voor iedereen  is hier een plek’  (voor troost).  Waar is die plek dan, bij 
God of bij de mensen?  
 
2. Het ‘Onze Vader‘, door Bram van Moerland  vrij vertaald uit het Ara-
mees – de taal van Jezus – geeft (een deel van?) het antwoord: “Uit jou 
(de vader) wordt de alwerkzame wil geboren, de levende kracht om te 
handelen”. De mensen zullen daarom open moeten staan (hun ‘ik’ losla-
ten) om te kunnen handelen en delen om zo de volheid van het leven te 
ervaren. 
3. Een ultiem voorbeeld van dat proces – loslaten, vrij beschikbaar zijn en  

daarnaar handelen - spreekt uit het leven van Etty Hillesum, die zich vrij- 
willig meldde in kamp Westerbork om daar de Joodse gedeporteerden te 
helpen. Ze werd zelf in 1943 vermoord in Auschwitz.  
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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    

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


 

ad 1) ‘De Troostzoekers’   
 
Marieke Lucas Rijneveld   Trouw, dec 2020 
 
Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet 
kunnen delen, 
voor wie wel glimlacht maar de snik 
onzichtbaar en hoog in de keel heeft, voor wie 
alles verloor waar hij van hield,  
voor hen die de koek uit de mond sparen en altijd andermans honger 
stillen, 
 
voor wie weerloos omgaat met de dingen, voor wie iedere 
avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt, voor wie de hoop 
heeft opgegeven als een zieke kameraad, voor wie van alles denkt 
maar te weinig uitspreekt, voor wie moe is maar niet meer 
 
in slaap komt en eeuwig ligt te woelen, voor hen die willen leunen, 
voor wie onder de mensen wil zijn als onder een warme deken, 
voor wie niet weet wie hij is en altijd onzeker, we zijn de leegte, 
zeggen we, we zijn de leegte en weten niet hoe ons te vullen. 
 
Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze, voor wie verstrikt zit 
in eigen-ik, voor wie de weerloosheid weg-eet, koopt, slikt, voor wie 
zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie 
stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om 
 
verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf 
uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele 
manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren 
weer kan helen, voor wie en voor iedereen is hier de plek. 
 
ad 2) Het Aramese Jezus-gebed 
 
Aramees was de taal die Jezus sprak. Je mag op goede gronden veronder-
stellen dat de Aramese versie van het Jezus-gebed dichter bij het oor-
spronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het ‘Onze Vader’, 
zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie.  
God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerke-
lijk ‘Onze Vader’ maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek 
van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Als we in ons hart 
geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, 
de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het 
alomtegenwoordige goddelijke.  Dit Jezus-gebed benadrukt de oor-
spronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid 
bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt. 
-4-              

Vrije hertaling van Bram Moerland 
 
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
 
Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
 

Literatuur:  Neil Douglas-Klotz , Gebeden van de Kosmos, Meditaties over de Aramese woorden van 

Jezus 1995, East-West Publications, Den haag  ISBN 90 5340 040 0 

 

 

 
 
 

Palmyrenisch Aramees, de eerste wereldtaal 
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ad 3) Etty Hillesum  
 

Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij 
begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor 
instaan. Maar dit éne wordt me steeds 
duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar 
dat wij jou moeten helpen en door dat laatste 
helpen wij onszelf.  
En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen 
redden en ook het enige, waar het op aan-
komt: een stukje van jou in onszelf, God. En 
misschien kunnen we ook eraan meewerken 
jou op te graven in de geteisterde harten van 
anderen. Ja, mijn God, aan de omstandig-
heden schijn jij niet al te veel te kunnen doen, 
ze horen nu eenmaal ook bij dit leven.  
Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, 

jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hart-
slag wordt het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moe-
ten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten 
verdedigen. Je ziet, ik zorg goed voor je. Ik breng je niet alleen mijn tranen en 
bange vermoedens, ik breng je op deze stormachtige grauwe zondagochtend zelfs 
geurende jasmijn. En ik zal je alle bloemen brengen die ik op mijn wegen 
tegenkom, mijn God, en werkelijk, dat zijn er heel vele.  
Je zult het heus zo goed mogelijk bij me hebben. En om nu maar eens een wille-
keurig voorbeeld te noemen: Wanneer ik opgesloten zou zitten in een enge cel en 
er zou een wolk langs het kleine tralievenster drijven, dan zou ik je die wolk 
komen brengen mijn God, als ik daarvoor tenminste nog de kracht zou hebben.  
Ik kan van tevoren nergens voor instaan, maar de bedoelingen zijn prima, dat 
merk je wel.  
En nu ga ik me begeven aan deze dag. Ik kom onder veel mensen vandaag en de 
kwade geruchten en dreigingen zullen mij weer bestormen als evenzovele vijande-
lijke soldaten een onneembare vesting. 
 
 
Het ‘Onze vader’ 

Geschreven in het 

Aramees 
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II. Overweging  ‘Op afstand is de nabijheid sterker’ 

door     KEUZE REDACTIE25 JANUARI 2021 Uit: de Roerom 
 
“Je kunt de coronatijd 
zien als een ‘reset-tijd'”, 
vindt theoloog Jos van 
Oord. “Het is een perio-
de tussen de tijd die was 
en de tijd die komt.” Het 
resultaat: zeven mijme-
ringen over het effect 
van de crisis op ons 
leven. Dit is aflevering 6, 
lees je mee? 
 

Naarmate ik ouder word, denk ik vaker aan mijn ouders. Soms kan ik ze 
intens missen. Om even met vader de politiek of een theologisch boek 
door te nemen, of met moeder door de tuin te lopen.  Ik ben al heel lang 
wees. Ook dat went, maar soms?  
 

En weet je wat me opvalt, dat de afstand in jaren steeds groter wordt, 
maar de afstand in mijn hart korter. Ze komen steeds meer nabij. De dood 
is geen muur. Intimiteit blijft. 
 

Dat ontdekte ik ook toen ik een maand per fiets onderweg was naar 
Santiago de Compostella in Spanje. Ik voelde me daar soms dichter bij 
mijn geliefden dan thuis. 
 

Op afstand is de nabijheid sterker. We worden minder door elkaars eigen-
aardigheden afgeleid en komen dichter bij elkaars diepste zielenleven.  
We zien scherper wie die ander wezenlijk voor ons is. En het verlangen 
naar de ander wordt zo juist gevoed. 
 

De dood is geen muur 
 

Wonderlijk is dat eigenlijk. Dat intimiteit juist groeit door afwezigheid. Kan 
dat ons helpen nu we elkaar niet nabij mogen komen, niet mogen zien, 
aanraken, omhelzen? 
 

Zou dat achter die tekst van Jezus schuilgaan toen hij afscheid nam van 
zijn vrienden? “Het is beter voor u”, zegt hij, “dat ik wegga”. Dan kan er in 
de leegte die wij achterlaten iets nieuws ontstaan. Door zijn afwezigheid 
wordt er een nieuwe intimiteit geboren. 
 

Ik weet dat er velen in deze tijd verlangen naar aanraking, lijfelijkheid… 
lichamelijkheid. Dat moeten missen went nooit. Maar misschien kunnen 
deze gedachten ons wat verder helpen, troosten. En mag dit dan de slo-
gan zijn in deze coronatijd: in het verlangen ligt het genot. bron kro-ncrv  
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III. Liturgie in Coronatijd  
 

07 maart: zonder tegenbericht worden de vieringen in de Maria Koningin-  
 kerk weer hervat, zie verder in de rubriek Locatieraad op pg 10 
 
14 maart 2021 Oecumenische Vriendschapsviering,  
 
We sluiten deze keer aan bij het thema van de Paaskerk voor de 40-dagen 
tijd ‘Ik ben er voor jou’, over de werken van barmhartigheid. Er zijn zoveel 
mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van 
goedheid. Jezus laat in zijn leven zien wat barmhartigheid is: hongerigen 
eten en dorstigen drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen onder-
dak bieden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en de doden begra-
ven. Er zijn gelukkig veel plekken waar mensen omzien naar elkaar, waar 
barmhartigheid handen en voeten krijgt.  
Deze zondag gaat het over ‘naakten kleden’. Er wordt gekeken waar dit in 
Baarn ook gebeurt, welk verhaal er schuilt achter de inzet van bepaalde 
mensen of organisaties om barmhartig te zijn. Het Leger de Heils is bv. 
zo’n voorbeeld.  
In de Baarnsche Courant komt ook een verhaal van de plek of organisatie 
op de maandag vóór de betreffende zondag, in dit geval dus op 8 maart. 
Na de viering die u via de www.kerkomroep.nl  Paaskerk kunt volgen is er 
een ‘koffie online’ moment met een vraag rond het betreffende werk van 
Barmhartigheid. 

             Tot op 14 maart, ds. Marleen Kool en Cecile Maagdenberg. 
 

Palmzondag, 28 maart    door Veronica Selleger en Jeannette Verburg 
 

Op Palmzondag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem: hoe hij 
koos voor een ezel als rijdier; hoe de mensen hem toejuichten en zwaai-
den met palmtakken. Elk jaar worden in de viering van Palmzondag palm-
takjes gewijd, die daarna in onze huizen hangen. Met deze palmtakjes 
drukken wij uit dat wij Jezus kunnen herkennen in elke gast die ons huis 
betreedt.  
Palmzondag is ook bij uitstek een feestelijke dag voor kinderen, met palm-
paasstokken die worden rondgedragen in een optocht door de kerk onder 
het zingen van Hosanna. 

Vorig jaar was onze kerk 
helaas gesloten op Palm-
zondag en werden de 
palmtakjes thuisbezorgd. 
Nu wij dit schrijven, aan 
het begin van de vasten-
tijd, is ook nog niet duide-
lijk wat er wel of niet mo-
gelijk zal zijn op Palmzon-
dag. Wij hopen dat er dit 

jaar wel een viering zal zijn, ook al is dat met een beperkt aantal bezoe- 
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kers. Ook hopen wij dat tegen die tijd de vieringen ‘gestreamd’ kunnen 
worden, via www.kerkomroep.nl, zodat u ook vanuit huis de viering kunt 
volgen.  
Het is zeker nog niet mogelijk met alle kinderen samen palmpaasstokken 
te maken in de koffiekamer. Daarom willen we graag een palmpaasstok-
pakket bij elk kind thuis brengen.  
Stuur een mailtje naar veronica.selleger@planet.nl en wij zorgen er voor 
dat je ruim voor Palmpasen alle materiaal ontvangt om zelf thuis een 
palmpaasstok te maken. Ook als je niet naar de kerk zou kunnen komen, 
heb je dan wel zelf je eigen palmpaasstok. 
Op www.marthamaria.nl kunt u updates vinden over de vieringen van 
Palmzondag en de Goede Week. Ook houden we bezoekers van de fami-
lievieringen op de hoogte via de familieviering-mail-groep. 
 
IV. Locatieraad  
 

‘We gaan weer open’ en ‘Kerkomroep’         
door Wim Jongmans 

 
Alhoewel het zeker nog niet goed genoeg gaat met de strijd tegen het 
virus, zijn er toch wel hoopgevende signalen. Ook weten we dat velen 
van de parochianen van onze Maria Koningin er naar verlangen om 
weer naar de kerk te mogen. 
Redenen waarom de locatieraad heeft besloten de langdurige stop van 
de vieringen met ingang van zondag 7 maart te beëindigen.  
Die zondag is er een eucharistie viering, waarin pastor Frans Zwarts 
voor gaat. Als het goed is, zijn dan de lockdown en de avondklok voor-
bij, maar natuurlijk moeten we een ‘onder voorbehoud’ maken als er 
toch nog weer strengere maatregelen komen van de gezamenlijke bis-
schoppen of van het kabinet. 
Wel blijven uiteraard de regels van maximaal 30 kerkgangers en ver-
plicht reserveren van kracht.  
 

Reserveren:  via Wim Jongmans   w.jongmans@planet.nl   
              of via telefoon 035-5382422 
 

Ik hoop van harte dat we elkaar dan na zoveel maanden weer ontmoe-  
ten, maar nog wel op anderhalve meter afstand en als we lopen met 
een mondkapje op. 
 
‘Kerkomroep’ 
In de laatste nieuwsbrief hebben we gepeild naar de belangstelling in 
onze gemeenschap voor aansluiting op ‘kerkomroep’.  
Veel positieve reacties op die mini enquête hebben we ontvangen via mail 
en telefoon. We gaan nu volop van start om de technische  voorberei-
dingen te treffen en te testen.  We hopen op redelijk korte termijn, maar 
in ieder geval vóór de Goede Week, te beginnen met uitzenden. U wordt 
natuurlijk zo goed mogelijk geïnformeerd over het gebruik (handleiding)  
en er zijn ook zeker mensen om u te helpen om desgewenst de aanslui- 
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ting bij u thuis te installeren. Voor de goede orde meld ik nog dat, als u 
internetaansluiting hebt, er voor de kijker geen kosten aan verbonden 
zijn. De aanschaf- en abonne-mentskosten passen in onze begroting. 

     

  

 

V. Diaconie 

 
Nog de hele maand maart kunt u artikelen kopen, nu t.b.v. de Vasten-
actie. Vanaf 7 maart staat er weer een kraampje of tafel in de Maria 
Koninginkerk met mooie artikelen en levensmiddelen die Karin en 
Jeannette voor u hebben uitgezocht en die u kunt kopen.  
U hebt de 2 A4-tjes toch nog waarop die artikelen staan?? 
 

Ook deze dames doen nog steeds 
hun best. Met of zonder brandne-
tels zorgen zij voor lekkere kazen. 
Deze maand voor de Vastenactie. 
Vanaf april zijn wordt de opbrengst 
weer voor de Voedselbank.  
 

Wij gaan ermee door dus blijf bestellen. 
 
jeannet.verburg@gmail.com            karinbeukeboom1960@gmail.com 
tel. 0634959707                                   tel.  0627387070 
 
De kosten kunt u overmaken naar rek.nr. NL53INGB0000208780 t.n.v. 
Martha & Maria - Maria Koningin Baarn. o.v.v. Vastenactie.  
    
 
 
Het belang van doorleren   
 
In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema 
‘Werken aan je toekomst’. Het is belangrijk dat 
kinderen niet alleen naar de basisschool 
kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen 
om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op 
werk, waarmee ze een redelijk inkomen kun-
nen verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen 
dat meer jongeren (en volwassenen) naar 
school kunnen en een vervolgopleiding krijgen 
om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, 
winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden 
bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. 
Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per 
maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
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Geen vastenmaaltijden, maar wél inzameling voor de Vastenactie. De 
jarenlange traditie om gedurende de Veertigdagentijd in de aanloop naar 
Pasen wekelijks een vastenmaaltijd te organiseren werd vorig jaar na 
twee bijeenkomsten plots onderbroken: door boosdoener Corona.  

Nu een jaar later, kunnen de Vastenmaaltijden nog steeds niet worden 
georganiseerd. Maar dat betekent niet, dat er ten behoeve van de 
landelijke Vastenactie geen inzameling kan worden gehouden.  
Karin Beukeboom, lid van de 40 dagen commissie van de Raad van 
Kerken, beheert een ‘winkeltje’ met producten waarvan de opbrengst in 
de Veertigdagentijd ten goede komt aan de Vastenactie. Deze artikelen – 
van kaas en honing  tot sjaals en mondkapjes, van geluksengeltjes tot  
ansichtkaarten worden na bestelling zelfs thuis bezorgd. 
 
VI. Kerk in het Nieuws 
 
Verkondiging:   Over missie en zending   Mgr. G. de Korte    
 
In onze kerk, beste broeders en zusters, gaat het enerzijds om dialoog met 
de andere godsdiensten maar tegelijkertijd natuurlijk ook om missiewerk.  
 

Vandaag, de 4e februari, is het de dag van ‘de menselijke broederschap’. 
Vanmiddag wordt er een grote, digitale conferentie gehouden waarbij het 
Vaticaan, Caïro en Abu Dhabi met elkaar verbonden zijn en de paus, sa-
men met de grootmoefti van Caïro, nadenkt over die menselijke broeder-
schap die zo belangrijk is om de grote problemen van vandaag aan te 
pakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening in 2019 met groot-imam sjeik Akmoed-Al-Tayeb Cairo)  
U weet het misschien, de paus heeft met die grootmoefti in 2019 in Abu 
Dhabi een document ondertekend, waarin een oproep wordt gedaan aan 
alle godsdiensten om vooral de broederschap en de zusterschap te vieren 
en de grote zorgen van deze dagen gezamenlijk op te pakken. Alleen, zegt 
paus Franciscus, als we sámen optreden kan de gekwetste wereld worden 
genezen. Dat is de hele thematiek van de interreligieuze dialoog die sinds 
het laatste Concilie (’62-’65) in onze kerk belangrijk is geworden en tege-
lijkertijd blijft de kerk natuurlijk ook een missionaire gemeenschap, geroe- 
pen om zoveel mogelijk mensen te verbinden met de God van Israël en -
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met de Zoon, met Jezus Christus, als de unieke openbaring van God in 
deze wereld.  
 
En dat zien we vandaag gebeuren, de zending van de 12, twee aan twee, 
om zoveel mogelijk de boodschap van Jezus, de boodschap van het 
koninkrijk, te verkondigen. Alles wat hen daarbij kan belemmeren moeten 
ze achterlaten. Alles wat hen doet vertragen moet worden losgelaten, ze 
moeten zoveel mogelijk reizen, zoveel mogelijk mensen ontmoeten.  
 
En dat is ook eigenlijk, denk ik, de opdracht van de kerk van vandaag.  
We leven nu in een vervelende corona periode, waarin de kerk eigenlijk 
wordt teruggeworpen op een soort ‘op de winkel passen’ op een soort 
‘over-leven’, maar over een paar maanden, laten we dat hopen, dat er 
weer meer ruimte komt, dat het leven weer normaal wordt, dan zullen 
ook in de  parochies van ons bisdom die missionaire activiteiten weer 
vanzelf toenemen, althans, dat hopen we, we zullen dat als bisdom ook 
weer proberen te stimuleren, juist ook in onze dagen met het gezins- en 
familie- pastoraat. 
Zó is de opdracht aan ons gegeven, dat was al bij de eerste 12, dat geldt 
ook vandaag in 2021, mensen winnen voor Jezus Christus en tegelijker-
tijd zoveel mogelijk de broeder- en zusterschap onder ons mensen dienen  
omdat ieder mens immers een schepsel is van onze God.                                                                        
Amen. 04-02-2021 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 
verzen 6, 7-13. 
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te 
zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets 
anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel,  

geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen 
dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan. Hij zei verder: Als ge ergens 
een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats 
waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en 
schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken 
om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, 
zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 

 
 

VII. Raad van Kerken 
 

a) Oudejaarsdienst  
 
  ‘Hopen en Verwachten’   door Jannie Terlouw 
 
Voor de medewerkers aan de Oudejaarsdienst van de Raad van Kerken 
was het even ‘schakelen’  toen de Paaskerk in lockdown ging en er op 31 
december geen sprake kon zijn van een viering met 30 bezoekers.  
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Maar de voorbereidingen werden evengoed met veel enthousiasme 
voortgezet door een oecumenisch samengesteld groepje waarvan de le-
den afkomstig waren uit de Maria Koninginkerk, Leger des Heils en Paas-
kerk met als voorganger ds. Wouter Klouwen van de Pauluskerk.  
Met begeleiding van pianist Marco van Eersel werden de liederen ten ge-
hore gebracht door Margreet en Kees Kruijswijk Jansen, Willem Lentink en 
Atty Nienhuis. Dankzij het technisch vernuft van Arie van der Neut en Piet 
Niezing kon de dienst op kerkomroep.nl worden meegevierd. Omdat er 
geen sprake kon zijn van een fysieke collecte werd een oproep gedaan om 
een donatie voor de voedselbank over te maken. Dit heeft geresulteerd in 
een bedrag van  € 40 wat door de penningmeester van de Raad van Ker-
ken kon worden overgemaakt naar de Voedselbank Gooi en Omstreken. 
De Raad van Kerken bedankt alle medewerkers en Wilma van team ‘Gast-
vrij’ van de Paaskerk. 
 

b)  Geen Holocaustherdenking in Baarn  
 
  Raad van Kerken  inzameling Namenmonument 
 
In Baarn kon de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust 
op zondag 31 januari niet doorgaan vanwege maatregelen om de ver-
spreiding van het coronavirus in te dammen. De herdenking zou plaats-
vinden bij het Joods monument op het Stationsplein. 
 

Wel is het Comité 4 en 5 mei 
Baarn met een inzamelingsactie 
gestart voor het Holocaust 
Namenmonument in Amsterdam. 
 
In Amsterdam is met de bouw 
van het Holocaust Namenmonu-
ment begonnen. Dit monument 
bestaat uit meer dan honderddui-
zend bakstenen, met op iedere 
steen de naam van een slacht-
offer van de Holocaust.  

Ook de namen van de 45 slachtoffers die op het Joods monument in 
Baarn staan, krijgen een plek op het monument in Amsterdam. Met dona- 
ties van particulieren en sponsoring van bedrijven wil de organisatie de 
kosten van het monument financieren. 
Op aansporing van mevrouw Jelleke Harkema uit Baarn startte het Comité 
4 en 5 mei Baarn een eigen inzamelingsactie met als doel de vermelding 
van de 45 namen van Holocaustslachtoffers uit Baarn mogelijk te maken. 
Per naamsvermelding per steen zijn de adoptiekosten € 50,- en het comi-
té 4 en 5 mei Baarn hoopt met giften een bedrag van € 2250,- in te zame-
len zodat voor de 45 Baarnse slachtoffers een steen kan worden geadop-
teerd. 
De Raad van Kerken ondersteunt dit initiatief van harte en heeft een 
donatie aan het Comité overgemaakt. 
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In Memoriam  
 
 
An Groot- Broers 
 
 
31 mei 1925 - 22 januari 2021 
 
door Cecile Maagdenberg 
 
Zij werd geboren als oudste in een 
gezin van 7 kinderen. Al jong moest zij 
van school om thuis mee te helpen in 
het gezin waardoor heel veel werk al 
vroeg op haar schouders terecht kwam. In deze moeilijke jeugdperiode 
werd de basis gelegd voor haar hulpvaardigheid, luisterend oor en met 
raad en daad iedereen bijstaan. Door haar natuurlijke blijheid bleven deze 
eigenschappen levenslang ook bij haar. Vlak na de oorlog maakte zij 
kennis met Cor Groot, een huwelijk voor het leven, waarin zij ook aan 3 
kinderen het leven mocht schenken. Trouw stond bij haar hoog in het 
vaandel, trouw aan Cor, maar ook trouw in haar soms levenslange 
vriendschappen, trouw aan de kerk, haar ijzersterke geheugen heeft altijd 
veel mooie herinneringen bewaard.  
Met Cor ook samen op het kerkkoor, Cor bij de bassen en An bij de 
sopranen. Rond oud- en nieuwjaar bakten An en Cor oliebollen, in de 
eerste plaats om te tracteren maar men kon ze ook bestellen.  
Samen met Cor verhuisde ze nog naar een aanleunwoning van 
Santvoorde. 
Na het overlijden van Cor, probeerde zij ondanks haar ziektes, de regie in 
eigen handen te houden, ze bleef optimistisch en positief, was blij en 
genoot van alles, ook dankzij de nimmer aflatende zorgen van Peter en 
Anita, die haar nog overal mee naar toe namen, zo zagen we An ook nog 
altijd bij ons in de kerk op de grote feestdagen.  
Twee jaar geleden moest zij verhuizen naar Santvoorde, het zelfstandig 
wonen ging niet meer. Het laatste jaar was ze in de ban van Corona. Het 
zorgcentrum in lockdown, angst voor Corona, de regeltjes, het weinige 
bezoek, het was soms te veel voor haar. Toch sloeg zij zich daar dapper 
doorheen en vond een beetje haar eigen weg. Haar 95e verjaardag, vorig 
jaar, werd zelfs een heel bijzondere gebeurtenis, door een verzamelfilm 
van alle felicitaties die familie en bekenden hadden gemaakt op hun 
mobieltje! Wat een feest van herkenning was dit voor haar. Tientallen 
keren heeft ze de film teruggekeken, telkens weer met veel plezier. 
‘Nu gaat het nog, maar er moet niets meer bijkomen verzuchtte An, dan 
red ik het niet meer’. In de week van 20 januari was het zover, met acute 
buikklachten naar het ziekenhuis, het was ernstig, een operatie wilde An 
niet meer….. het was genoeg geweest.  Na twee dagen is An rustig 
overleden. 

Teruggekeerd naar haar Schepper,  
moge Hij haar bewaren in de palm van zijn Hand. 
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