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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Op Vaderdag vier verhalen van vaders die in coronatijd thuis de kerk volgden 

Zondag 20 juni stond in het teken van vaders die vertelden dat ze thuis de kerk gevolgd hadden en 

hoe ze hun geloof daar betekenis hadden gegeven. Door de viering heen werden de gesprekken op 

de videoschermen getoond. Eerst was daar Paul Meerstadt die trouw de boekjes is blijven afdrukken, 

samen met Henk Oorthuizen. Op de woensdagen vormen ze een vast team met Hanke Mekel en 

Marianne Hoefste. Door deze videogesprekken werd duidelijk dat het woensdagteam in de 

coronatijd niet uit elkaar is gevallen. En zo kwam ook goed naar voren dat mensen dus hun eigen 

vormen hebben gezocht om hun verbondenheid te bevestigen en hun geloof te voeden. Zo vertelde 

Paul dat hij de vieringen op televisie had ontdekt en dat hij daar genoeg aan had in de crisis van 

corona. Soortgelijke bewoordingen had Rob Koopmans die elke zondag de vieringen op televisie had 

bekeken en maar één viering had gemist in anderhalf jaar tijd. Sterker nog, recent was hij aan het 

zeilen op het IJsselmeer en had hij even een uurtje de afzondering gezocht om de viering op televisie 

mee te kunnen maken. Afwezigheid tijdens corona in onze kerk wil dus niet zeggen dat mensen hun 

geloof hadden afgelegd, integendeel, ze hebben eigen rituelen gevonden om hun geloof te kunnen 

ervaren en troost te kunnen putten uit de verbondenheid in Christus. Zowel Paul Meerstadt als Rob 

Koopmans gaven aan weer graag te willen kerken in de schaapsstal van Sint Maarten. Beiden waren 

ook dankbaar dat hun gezondheid op dit moment goed is. Zeker voor Rob Koopmans is dat een groot 

geschenk, want in de aanloop naar corona werd bij hem een ernstige vorm van slokdarmkanker 

geconstateerd. Hij heeft deze beproeving goed doorstaan en kijkt met vertrouwen naar de naaste 

toekomst. 

Corona heeft ook veel offers gevraagd, zoveel werd duidelijk uit de andere video’s met Evert van ’t 

Land en Jan de Groot. Laatstgenoemde vertelden hun verhaal met de hond aan hun zijde. En dat 

deden ze niet zonder reden, want Boris had Jan de Groot mee naar buiten genomen en laten 

kennismaken met andere hondenbezitters. Waar velen bijna niemand zagen, bleef Jan de Groot 

mensen ontmoeten. Hoogtepunt en opsteker noemde hij voor de kerk het versieren van de kerk al 

eind november zodat de kerkgangers zo lang mogelijk van de warmte van Kerstmis konden genieten. 

Groot pluspunt was het idee van Huub van Keeken om de kerststal op het altaar te positioneren. Dat 

is zeker één de vruchten van de afgelopen anderhalf jaar: de meer prominente plaats van de kerststal 

die – naarmate Kerstmis dichterbij kwam – van meer beelden werd voorzien. Jan de Groot was 

dankbaar voor het goede dat hem geschonken is, onder meer de schoonheid in eigen land, maar had 

nog steeds moeite met het feit dat hij zijn overleden zwagers tijdens hun ziekte niet of nauwelijks 

heeft gezien. In die zin deed het verhaal van Evert van ’t Land minstens zoveel pijn, want hij was de 

laatste weken in het leven van zijn vader niet meer bij hem geweest. Dat mocht niet, volgens de 

geldende protocollen.  Vlak voordat zijn vader van het verpleeghuis naar een revalidatiecentrum zou 

gaan stierf hij plotseling. Daar denkt Evert nog bijna iedere dag aan. Hij kon zijn vader niet bezoeken, 

daardoor weet hij niet wat er in zijn vader is omgegaan tijdens die laatste weken. Dat laat hem 

voorlopig niet los. Dit speelde 16 april 2020, corona zou hem en ons allemaal nog lang parten spelen. 

Evert van ’t Land moest er aan wennen dat je moest reserveren voor de kerk. Dat is niets voor hem, 

want hij ging als vanzelfsprekend naar de kerk. Over je geloof hoef je niet na te denken. Nu dat wel 
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moest haperde de kerkgang. Niet omdat hij niet wilde maar gewoon omdat het er niet van kwam. 

Afgelopen zondag was Evert met Diana weer in de kerk, zoals Paul en Hammie dat ook waren.  

Ziehier het verhaal van vier vaders dat ook wordt meegezonden met de weekbrief van dit weekend. 

Dit verhaal staat voor een grotere groep mensen uit onze geloofsgemeenschap. Hoe gaat het met 

hen en wie spreekt hen aan en nodigt hen uit om weer eens naar de kerk te komen nu er weer mag? 

Dat gegeven stond ook centraal in de viering: wat doe je als je geroepen wordt om je naaste nabij te 

zijn? Dan komt het er voor ons allen op aan om nabij te zijn, er te zijn, met aandacht zodat we horen 

wat er gezegd wordt en zodat we weten hoe ieder nabij kunnen zijn. Dan merken we dat we niet 

alleen gelaten worden, zoals de klaproos ons ook leert. 

Klaprozen met regendruppels 

plukt men niet 

men laat ze staan 

ze zijn te mooi 

om stuk te gaan 

een klaproos  

is kwetsbaar 

voor de zon zo teder 

voor de regen te zwak 

voor het plukken 

zo breekbaar 

toch in de zomer 

zo onbeschrijfelijk mooi 

laat ze staan om te genieten 

omdat je van ze houdt 

een klaproos plukt men niet 

 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 4 juli 10.00 uur:                 Zondag 11 juli 10.00 uur:        Zondag 18 juli 10.00 uur: 
Eucharistieviering                            Open Huisviering                     Gebedsviering 
Pastor Jan Stuyt sj                           Martine Sloezarwij                   An Kolfschoten 
Gijsbert van der Linden                  Gijsbert van der Linden           Gijsbert van der Linden 
en leden Maartenskoor                  en leden Familiekoor               en leden Maartenskoor 
 
Misintenties zondag 4 juli: heer Ad Herremans; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer en 
mevrouw Richard en Georgette le Mans; heer en mevrouw Van der Pluijm - van de Pavoordt en 
Hansje; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; heer en mevrouw Gerard en Marie-José 
Janssen - Zuidberg 
Misintenties zondag 11 juli: ; mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; mevrouw Emma 
Bruin – Aigner; ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Jan van Lijden; 
heer Gerrit Jan van ’t Veld; ouders Verweij en Miltenburg; heer Ben Woorts 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl De volgende Weekbrief verschijnt op 11 juli 
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