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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Mei 2021  

 

 

 

 

 

 

Inleiding door redactie 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Fijne dagen! 

 

Stephan en Maria 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

VIERINGENROOSTER 
• Zondag 23 mei, Pinksteren, 09:00 Eucharistieviering, celebrant: M. Meneses 

• Dinsdag 24 mei, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 30 mei, Feest van de Heilige Drie-Eenheid, 10:00 gebedsviering, 

voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings 
• Dinsdag 1 juni, 10:00 Eucharistieviering 

• Zondag 6 juni, Feest van het H. Sacrament, 9.00 Communieviering, 

voorganger: W. Sarot 
• Dinsdag 8 juni, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 13 juni,11e zondag door het jaar, 10.00 gebedsviering, voorgangers: 
J. Vroom en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 15 juni, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 20 juni, 10:00 gebedsviering, voorgangers: W. Kremer en I. Elsevier 

• Dinsdag 22 juni, 10:00 gebedsviering 
 

 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 
uur uitgezonden via Kerkomroep. 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken?orderBy=plaats
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

†In de Heer overleden: Josephina Elisabeth (José) van Rossum-Smit 

 

 

 

 

†In de Heer overleden: emeritus pastoor L.J. Koerhuis  

Te Bilthoven is op 11 mei in de Heer overleden de zeereerwaarde heer 

Leonardus Johannes Koerhuis, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd 

geboren te Dalfsen op 25 november 1939. Na zijn priesterwijding op 17 juli 

1965 was hij achtereenvolgens kapelaan te Wierden en Maarssen. Met ingang 

van 20 augustus 1975 werd hij benoemd tot deservitor van de H. 

Michaëlparochie te Zwolle. Klik hier om verder te lezen 

  

https://www.aartsbisdom.nl/emeritus-pastoor-l-j-koerhuis-overleden/
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†In de Heer overleden: Theodora Martina (Thea) van den Berg 
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Aanmelden 1e Communie of Vormsel voorbereiding 

 

Dit bericht is belangrijk voor ouders van kinderen die hun kind (eren) in het 

komende seizoen 2021/2022 willen opgeven voor de voorbereiding van de 1e 

Heilige Communie of het Vormselproject. 

Vanwege corona zijn de afgelopen tijd helaas geen 1e communie projecten 

gestart. Ook is de Vormselviering in februari j.l. niet doorgegaan. 

Maar we hebben goede moed dat we in het jaar 2022 wel weer een 1e 

communieviering en een vormselviering kunnen organiseren. 

Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Heeft u een kind ( of meerdere) die in 

groep 4 of hoger zit(ten)  en graag 1e communie wil doen geef dit dan aan op 

het formulier op de website van MarthaMaria : 

Eerste heilige communie/Eucharistie | Martha & Maria Parochie 

Ook kunt u hier uw kind aanmelden voor het Vormselproject. Kinderen en 

volwassenen komen in aanmerking voor het vormsel als ze gedoopt zijn. 

Meestal zitten de kinderen in groep 7/8 of op de middelbare school. 

Bij genoeg deelname kunnen we dit in de Michael/ 

Laurensgeloofsgemeenschap organiseren. Bij te weinig deelname vanuit onze 

gemeenschap kan de  1e communie en vormselvoorbereiding wel doorgang 

vinden maar dan sluiten we aan bij een andere locatie van onze parochie. 

Voor aanmelden zie het formulier : 

Het Vormsel | Martha & Maria Parochie 

Het gaat dus om kinderen die in 2022 in groep 4 of hoger zitten voor de 1e 

communie voorbereiding. 

Voor het vormsel geldt vanaf groep 7/8 of middelbare school. 

Heeft u vragen hierover schrijf dit op het formulier bij aanvullende informatie. 

Wij nemen dan contact met u op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Pastoraatgroep Michael/Laurensgeloofsgemeenschap. 

 

 

  

https://marthamaria.nl/levensmomenten/het-heilig-vormsel/
https://marthamaria.nl/levensmomenten/het-heilig-vormsel/
https://marthamaria.nl/levensmomenten/het-heilig-vormsel/
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De volgende Kleuterkerk is op: 

Zondag 6 juni om 11:30 uur 

In de Dorpskerk/Voorhof 

 

Doelgroep: voor kinderen van 0-6 jaar met begeleiding. 

Een half uurtje luisteren naar een verhaal, liedjes zingen, bidden 

en een kaarsje aansteken. 

Na de viering limonade met wat lekkers. 

Van Harte welkom allemaal! 

Graag aanmelden bij kleuterkerkdebilt@gmail.com 

  

file:///C:/Users/info/AppData/Local/Temp/kleuterkerkdebilt@gmail.com
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Interview met François Hemmerlin 

 

Onlangs is François Hemmerlin na bijna 14 jaar gestopt als voorzitter en lid 

van onze locatieraad. Voor ons als redactie reden om met hem het gesprek 

aan te gaan hoe hij deze periode heeft ervaren. 

Als eerste vroeg ik hem wat hem in zijn rol dreef. Hij is immers al sinds 2005 

samen met Marijke actief voor onze gemeenschap. “Ik vind de mens binnen 

de kerk een cruciale rol hebben. Ik wilde graag iets doen voor de 

gemeenschap, voor het algemeen belang. Met name het samen doen vind ik 

zeer belangrijk. Ik wilde ook zelf iets leren, namelijk om mezelf te 

ontwikkelen in de rol als leider/leidinggevende. Het heeft me veel gebracht; ik 

voel me veel zelfverzekerder en besluitvaardiger hetgeen ook in mijn werk tot 

uiting is gekomen, waardoor op mijn werk steeds meer wordt gevraagd. Ik wil 

meer de focus leggen op mijn werk en dat lukt niet met de hoeveelheid tijd 

die ik in de gemeenschap steek. 

Op mijn vraag hoeveel tijd hij in de gemeenschap steekt komen we al snel tot 

conclusie dat het tijdens de grotere klussen ongeveer 500 uur per jaar was. 

De laatste jaren is dat wat minder geworden. Marijke gaf er nog andere 

woorden aan: “François ziet de Kerk als een herberg, een plek waar mensen 

samenkomen. Dat is voor hem een bron van energie. Hij is betrokken bij die 

gemeenschap en dus de mensen. Hij wil het op de rit hebben zoals hij denkt 

dat het moet en daarvoor investeert hij veel tijd en energie.” 

Ik vroeg François of hij achter heeft gelaten wat hij wilde. Hij gaf aan met de 

meeste zaken blij te zijn. Er is structuur gekomen in de administratie, het 

kerkhof is opgeknapt, het onderhoud is geregeld en er zijn vrijwilligersdagen 

georganiseerd.  

 

Dat ziet er tegenwoordig 

echt anders uit 
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Met name is hij blij als het gaat om het iets terug te doen voor al die 

vrijwilligers die tijd en moeite steken in onze gemeenschap. Hij praat met een 

glimlach over de gemaakte karikaturen die de vrijwilligers konden meenemen 

tijdens een van deze dagen. Hij is ook erg tevreden over de bezinningsdagen 

die in 2013 zijn georganiseerd waarbij een gezamenlijke visie is vastgesteld. 

Deze visie staat anno 2021 nog steeds.   

 

Het filmfestival heeft een speciaal plekje bij François. Hij is er in 2011 mee 

gestart. Mensen komen kijken en praten er vervolgens met elkaar over. Het 

slaat op een relaxte manier een brug tussen de mens en het geloof. Ik kom in 

de kerk voor de mens zegt hij. Dat komt weer terug als ik met François praat 

over wat hem geraakt heeft in die periode. Het eerste wat hij vertelt gaat 

over de overleden vrijwilliger Helsing: “het raakt als iemand van dichtbij 

wegvalt en confronteert je ermee dat het leven eindig is.” 

Veranderingen kosten tijd en energie. François heeft het dan vooral over de 

periode dat er teruggegaan moest worden van twee naar 1 viering per dag en 

dat feit kostte hem veel moeite. De sluiting van de Laurenskerk heeft bij de 

mensen de nodige emoties geraakt en was het niet altijd even makkelijk het 

juiste te doen en soms had het wellicht ook handiger gekund. Communiceren 

is een werkwoord en dat maakt dat je daar soms ook fouten in kunt maken. 

“Eigenlijk had ik nog een aantal zaken willen afronden of door willen voeren. 

We hebben afgelopen jaren veel gepraat over een aantal aanpassingen rond 

de pastorie. Het is oprecht aan verfrissing en wat verbouwing toe. Ik hoop dat 

er op korte termijn iets mee gaat gebeuren.” François is nog steeds 

betrokken bij dit project en heeft een aantal voorstellen voor de LR 

uitgewerkt.  
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Ook de plek voor het koor achterin de kerk heeft veel onderzoek, energie en 

tijd gekost. Kosten- en baten vergelijken, schema’s maken, meningen 

verzamelen, overzichten maken en afstemmen. Het is zoals ik François heb 

leren kennen gedurende mijn tijd in de locatieraad. Met passie, zeer 

gedreven, gestructureerd en altijd bereid de handen uit de mouwen te 

steken.  

Zijn katholieke opvoeding heeft ongetwijfeld hier ook invloed op gehad. Je 

doet het samen. François geeft aan dat het werk steeds vaker rust op een 

aantal hardwerkende vrijwilligers. Hij geniet dan ook van de dagen dat er 

velen zijn. Het is best lastig als je met twee man allerlei zaken moet 

verslepen. Maar dat weerhoudt hem niet: samen geloven is ook samen doen. 

Schouders eronder en oppakken! Fijn dat François actief betrokken blijft bij 

onze gemeenschap als beheerder van het kerkhof en voor de buitenzijde van 

de gebouwen. François is zoals hij immers zelf zegt meer een Martha dan een 

Maria. Hij gaat het wel op een lager pitje doen.  

Een aantal highlights: opknappen kerkhof, de nieuwe geluidsinstallatie, de 

AED, vrijwilligersdagen, filmfestival, maar vooral veel, veel, veel momenten 

van opruimen, schoonmaken, aanvegen en contacten onderhouden. Het 

effect daarvan is de al jarenlange goede verstandhouding met o.a. de 

Michaelschool en Ben Labre.  

 

Natuurlijk deed je het niet alleen, 

maar je hebt wel veel doen gebeuren.  

Dank je wel daarvoor!  

 

 

Stephan en de collega’s 
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Nieuwe geluidsinstallatie 
 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat er een nieuwe 

geluidsinstallatie zou komen in de kerk. Deze is inmiddels geplaatst en op 

Hemelvaart hebben we voor de eerste keer van het nieuwe geluid kunnen 

genieten. Graag willen we u even meenemen in de totstandkoming ervan. 
 

Begin april zijn er drie bedrijven in onze kerk komen kijken en hebben een 

offerte uitgebracht. We hebben voor Schaapsound gekozen, omdat hun 

offerte er goed uitzag en bovendien zijn we in de Onze Lieve Vrouw in 

Bilthoven gaan luisteren, waar hetzelfde bedrijf een soortgelijke installatie 

had aangelegd. Het geluid daar was heel mooi. 
 

Om kosten te sparen hadden we besloten om de bekabeling zelf uit te voeren. 

Omdat Schaapsound op 10 en 11 mei de installatie zou plaatsen zijn zeven 

mensen op zaterdag 8 mei aan het werk gegaan om de oude installatie te 

ontmantelen en alles voor de nieuwe voor te bereiden. Onder leiding van 

Jeroen Vroom gingen Kees Elsevier, Martin Hamzink, François Hemmerlin, 

Sjaak Hozée en Philippe Terheggen aan het werk en Willy Eurlings verzorgde 

de catering. 

 

Schaapsound had een tekening geleverd 

waar alle aansluitpunten van de 

verschillende kabels moesten komen en 

Jeroen had bedacht hoe we dan te werk 

moesten gaan. Via een steiger werden 

verschillende kabels omhoog gebracht naar 

de vliering boven het plafond, waar François 

en Philippe, gezekerd in harnassen, de 

meterslange kabels naar de goede plek 

brachten. De anderen werkten beneden om 

de overige kabels van luidsprekers en 

microfoons te bevestigen.  

 

Alles bij elkaar is er zo’n 200 meter kabel 

gelegd. Het afmeten van de lengte van de 

kabels kostte nogal wat tijd en moest secuur 

gebeuren. Je moest natuurlijk niet 

ontdekken dat een kabel toch nog twee 

meter langer had moeten zijn, want dan kon 

je opnieuw beginnen. Het is gelukkig 

allemaal goed gegaan en tegen zeven uur 

trokken we de deur achter ons dicht. 
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Maandag en dinsdag 10 en 11 mei de technici van Schaapsound de installatie 

verder komen aanleggen en inregelen. 

Er zijn nu drie nieuwe vaste microfoons: op het altaar en op de twee ambo’s. 

Daarnaast hebben we twee nieuwe mobiele microfoons aangeschaft, waarvan 

één een headset is. 

 

Er zijn twee grote luidsprekerboxen voor in de kerk die zo zijn afgesteld dat 

het geluid in de hele kerk te horen is. Ook op het priesterkoor zijn twee 

luidsprekers geplaatst, omdat het geluid daar vaak heel slecht was voor de 

cantores en voorgangers. Ook staat naast het orgel een zogenaamde 

subwoofer, die zorgt voor veel betere lage tonen.  

 

Bij spraak is daar niet zoveel van te 

merken, maar bij muziek is dat een 

wereld van verschil. We zullen zo bij  

bijvoorbeeld bij het spirituele filmfestival 

van veel beter geluid kunnen genieten. 

De twee luidsprekers achter in de kerk 

hebben we gehandhaafd, maar die zijn 

lager geplaatst, omdat ze voor een goed 

geluid te hoog hingen. 

 

Alles wordt aangestuurd vanuit de 

sacristie waar alle apparatuur is 

vernieuwd. Er hangt daar een 

touchscreen vanwaar de bediening kan 

worden geregeld. 

Bij het controleren van de ringleiding 

bleek de voeding stuk te zijn. Een nieuwe 

voeding is besteld, dus hopelijk wordt 

deze snel geleverd en dan kan ook de 

ringleiding weer worden aangesloten. 

 

Op Hemelvaartsdag hebben we voor het 

eerst de nieuwe installatie kunnen horen 

en het was fijn om stemmen helder te 

kunnen horen zonder gekraak of 

bijgeluiden. Nog niet alles is misschien 

perfect afgesteld, maar dat gaat vast 

goed komen. 

 

 

 

 



11 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

De Rooms-Katholieke Kerk voorziet 

voor Pinksteren geen grote 

versoepeling van de eigen 

coronamaatregelen. Het protocol 

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 

blijft gelden. Ook wanneer de 

coronacijfers verbeteren en het 

maximum aantal gelovigen bij een 

viering wordt verruimd, kan mogelijk 

niet iedereen die dit wil de 

Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met 

de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral wel Pinksteren te 

vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te 

doen. 

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Dan viert de Kerk de voltooiing van Pasen 

door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt 

van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de vijftigste en 

laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. 

 

 

Priesterwijding Paulus Tilma 
 

Kardinaal Eijk zal op 5 juni Paulus Tilma tot 

priester wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 

uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te 

Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).  

Vanwege de momenteel geldende 

coronamaatregelen is de wijdingsplechtigheid 

alleen op uitnodiging bij te wonen. Wel zal deze 

via een livestream te volgen zijn.  

Paulus Tilma is op 29 november 1992 geboren in 

Amsterdam. Hij volgde zijn priesteropleiding aan 

het Ariënsinstituut in Utrecht. Tilma werd op 7 

november 2020 transeunt diaken gewijd; de 

laatste stap op weg naar het priesterschap. Hij is 

momenteel actief in de parochie Maria Laetitia 

(Doetinchem, Ulft en omstreken).  

https://www.vierpinksteren.nl/
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Activiteiten kerkelijke instelling 

Sint Caecilia 

 

In de afgelopen jaren, en vooral het 

afgelopen jaar, is de functie van de 

taak cantor steeds nadrukkelijker in 

beeld gekomen. De kerkelijke 

instelling Sint Caecilia van het 

Aartsbisdom Utrecht heeft de intentie 

om, wanneer mogelijk vanwege de 

coronamaatregelen, in de loop van dit 

jaar een cantorcursus te organiseren. 

 

Dit najaar start Sint Caecilia 

bovendien met de oriëntatie- en 

basiscursus koordirectie (2021-2022) 

op verschillende locaties binnen het 

Aartsbisdom Utrecht. 

 

En op zaterdag 2 oktober organiseert 

Sint Caecilia een studie- en 

ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- 

en jongerenkoren met als thema 

‘Zingende jeugd is slimmer’. 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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HEILIGEN 

Bonifatius (oorspronkelijk Winfried) van Dokkum, Duitsland; bisschop & 

martelaar; † 754, Feest 5 juni.  

Bonifatius, ook wel Bonifacius, 

geboortenaam: Winfried (nabij 

Exeter in Zuidwest-Engeland, 672 of 

675) was een van de belangrijkste 

Angelsaksische missionarissen en 

kerkhervormers in het Frankische 

rijk, bisschop, martelaar en heilig 

verklaarde. Hij werd gedood door 

stokslagen bij Dokkum toen hij op 

zendelingstocht was, zeer waar-

schijnlijk op of rondom 5 juni 754. 

Bonifatius wordt ook de Apostel van 

de Duitsers genoemd. Meer nog dan 

missionaris was hij de inrichter van 

de kerkelijke structuren in het gebied 

van het huidige Duitsland en, wat 

evenzeer cruciaal is geweest, de 

binding daarvan aan de Heilige Stoel. 

Bonifatius werd zo de architect van 

het christelijke West-Europa, omdat 

hij een groot aandeel had in de 

grondvesting van de kerk van Rome 

en in de groei naar culturele eenheid 

van West-Europa. 

Bonifatius wordt vaak afgebeeld met zwaard en bijbel, omdat hij zich zou 

hebben beschermd met een evangeliën-codex, maar dit gegeven komt niet 

voor in de vroegste levensbeschrijving (vita). De codex in Mainz met sporen 

van zwaardslagen is geen bijbel, maar een boek met tractaten tegen de 

Arianen, die ketters waren in Bonifatius' ogen en moesten worden uitgeroeid. 

Bonifatius had nooit de hoop opgegeven om ook de Friezen te bekeren tot het 

christendom. Bonifatius' belangrijkste motief om de lange reis naar Friesland 

te maken was het voorkomen dat een toekomstig bisdom Utrecht onder direct 

gezag van de Franken zou komen, in plaats van onder het gezag van Rome. 

Bisdom Utrecht moest niet onder een toekomstig aartsbisdom Keulen komen. 

Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een gevolg, militairen en 

bewakers, naar Friesland. De reis naar Dokkum had iets weg van een parade, 

een machtsvertoon. Bonifatius voerde kostbare relieken en geschriften met 

zich mee. Tot zijn gevolg behoorden veel kerkdienaren, waaronder twee 

Paus Gregorius gaf hem de zending naar de 

Germaanse gebieden. Bij die gelegenheid ontving 

hij de naam Bonifatius (weldoener). 

1897, Lavers & Westlake, glasschilderkunst. 

Engeland, Crediton, St-Cross. 
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wijbisschoppen met ieder weer een eigen gevolg. Er was een gewapende 

escorte en personeel. Er werden tenten meegevoerd om comfortabel te 

kunnen overnachten. Paarden moesten worden verzorgd en voor voedsel en 

drank was men niet van de plaatselijke bevolking afhankelijk. De 

bekeringsexpeditie leek voor de Friezen op een oprukkend leger, dat op 

'kruistocht' was. Hij doopte daar grote aantallen Friezen.  

Ook belegde hij een grote bijeenkomst om nieuw bekeerden tot het 

christendom gemeenschappelijk het sacrament van het heilig vormsel toe te 

dienen, die te Dokkum zou plaatsvinden. Hij sloeg daar zijn kamp op. Maar in 

plaats van daar zijn bekeerlingen te treffen, werd hij er de volgende ochtend 

overvallen door een groep gewapende Friezen die onder Bonifatius' 

missiecompagnie een slachtpartij aanrichtten. Op 5 juni 754 werd hij gedood, 

samen met zijn 52 metgezellen, onder wie zijn hulpbisschoppen 

Bonifatius had zelf te kennen gegeven in het door hemzelf gestichte klooster 

in Fulda te willen worden begraven. Utrecht nam genoegen met relieken, die 

er waren achtergehouden, Mainz, de zetel van Bonifatius' bisdom kreeg de 

met bloed bevlekte kleren en zijn ingewanden.  

Bonifatius wordt als grote heilige vereerd onder de rooms-katholieken en 

oosters-orthodoxen. Hij is los daarvan ook een bekende figuur in de 

Nederlandse geschiedenis, hoewel zijn rol daarin op zichzelf klein is geweest. 

Hij zou die bekendheid in het huidige Nederland waarschijnlijk niet gekregen 

en gehouden hebben als hij niet door de voorchristelijke Friezen gedood was 

op Nederlandse bodem wegens zijn heiligschennis aan hun eikheiligdommen. 

Zijn betekenis voor de christelijke kerk in Europa is enorm. Als missionaris 

wordt zijn betekenis desondanks geringer ingeschat dan die van zijn 

voorganger Willibrord en zijn opvolgers Willehad en Liudger. 

Lees hier meer over Bonifatius.  

 

  

https://heiligen.net/heiligen/06/05/06-05-0754-bonifatius.php
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BEZINNING      

 

De energie van het universum zit  

niet in de planten of de protonen en neutronen, 

maar in de relatie daartussen;  

niet in de deeltjes,  

maar in de ruimte ertussen; 

niet in de cellen van de organismen,  

maar in de manier waarop die cellen elkaar voeden en op elkaar reageren. 

niet in de precieze definitie van de drie personen in de Drievuldigheid, 

maar in de relatie tussen die drie. 

 

 Richard Rohr o.f.m. De Goddelijke dans. 

 

 

 

AFSLUITER 


