
Sociaal 
jaarverslag MVR

2021

MARIA
VIRGO

REGINA

Kerst  
Op Kerstavond 
en Eerste Kerstdag 
2020 waren er 
geen vieringen met 
kerkgangers 
toegestaan; op 
Tweede Kerstdag
gelukkig wel. 

Op Eerste Kerstdag was de kerk open voor 
iedereen die de Kerststal wilde bezoeken 
of een kaarsje wilde opsteken. Leden van 
de locatieraad en pastoraatsgroep waren 
gastheer of gastvrouw. 

Pasen
Er mochten dit

jaar gelukkig wel
vieringen gehouden

worden in de
Goede Week en

met Pasen! In de
viering op

Paasmorgen nam
Adri van Dijk afscheid van

onze geloofsgemeenschap. Vanwege zijn 
leeftijd is hij gestopt met voorgaan. Als 

dank voor zijn jarenlange inzet ontving hij 
de Paaskaars van 2020.

Allerzielen
We hebben van veel 
parochianen afscheid moeten nemen, 
dit jaar. Vaak gebeurde dat in een 
besloten viering, met een erehaag 
buiten voor alle belangstellenden die 
niet in de kerk konden zijn. 

Gezinsviering met 
de St Alexanderschool en 
Sint Maarten
Op de gezinsviering met de 
St Alexanderschool waren heel veel 
gezinnen afgekomen. Eindelijk weer veel 
kinderen in de kerk! Kinderen namen 
ook actief deel 
aan de viering. 
Er was zelfs 
weer een 
bescheiden
kinderkoortje!

Parochiedag
De Parochiedag

was dit jaar 
bijzonder 
feestelijk.

Het was mooi 
weer,

er mochten 8
mensen uit de 
koren zingen,

juffen van school
vertolkten de stem van de kinderen en er 

waren veel mensen in de kerk. Jos Roelofs 
werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 

en op het kerkplein was er na afloop van de 
viering een zeer gezellig samenzijn. 

Er zijn weer heel veel mooie dingen gebeurd in 2021 om op terug te kijken! Dit ondanks het 
feit dat de activiteiten in onze geloofsgemeenschap het hele jaar werden beïnvloed door de 
beperkende maatregelen vanwege de Coronapandemie. Dank voor de enorme inzet van de 
vele vrijwilligers!

De Allerzielenviering was een prachtige 
viering. Er waren zeer veel nabestaanden 
en belangstellenden aanwezig. Iedereen 
was welkom, in tegenstelling tot vorig 
jaar. De kerk heeft lange tijd niet zó vol 
gezeten.

Kerkproeverij
Ook de Kerkproeverij 
was een feestje. 
Aanmelden voor de 
viering was niet meer 
nodig, omdat de 1,5 
meter maatregel was 
losgelaten en koren mochten weer met 
meer dan 8 mensen zingen. Parochianen die 
al lange tijd niet meer in de kerk waren 
geweest, durfden weer te komen. Ook voor 
voorganger Hans Lucassen was het een 
echte Kerkproeverij. Na zijn pensioen was 
deze viering de eerste keer dat hij weer 
voorging. Het was een fijn weerzien!

Aswoensdag
Voor de viering
op Aswoensdag
was een mooi
alternatief bedacht: een doosje gewijde 

as in een kaart, die door mensen kon 
worden afgehaald bij de parochiewacht. 
Adri van Dijk wijdde de as buiten, in een 
mooi ritueel.

Tijdens Sint 
Maarten was 
het koortje 
gegroeid 
tot 7 kinderen. 
Vanwege de oplopende besmettingen 
was de start van de Sint Maartenviering 
niet in de kerk, maar op het plein. Wat 
was het fijn om weer in een lange stoet 
achter het paard van Sint Maarten naar 
het veld te lopen! Het verhaal van Sint 
Maarten werd weer als vanouds verteld 
en verbeeld en na afloop was er de 
pannenkoekmantel die gedeeld mocht 
worden met anderen.

Vieringen
Tot 1 maart alleen waren er, op verzoek 
van de burgemeester van Ede, alleen 
vieringen zonder kerkgangers. Alle 
vieringen werden gestreamd of 
opgenomen en waren ook later terug te 
kijken. Daarna waren er weer kerkgangers 
welkom, al was het tot september nodig 
om te reserveren voor de vieringen. Sinds 
begin oktober is reserveren gelukkig niet 
meer nodig. Dat scheelt veel werk voor 
vele vrijwilligers en is fijn voor de 
kerkgangers!  Als geloofsgemeenschap 
MVR zijn we heel blij met de grote 
diversiteit aan voorgangers en koren in de 
vieringen. 



Activiteiten
Na de zomervakantie
konden kleinschalige 
activiteiten weer 
worden opgestart. 
Het Leerhuis ging weer 
van start. Onder leiding
van John Rademakers
werd het boek ‘Raak de wonden aan’ van 
Tomás Halík besproken. Met Ben Piepers 
kon ook weer in kleine groepen over 
schilderijen worden gesproken. 
Grootschaliger activiteiten als het Heilig 
Boontje en Kinderkerk konden jammer 
genoeg nog geen doorgang vinden. Aan 
het online-vergaderen van de vele 
groepen kwam gelukkig een eind. 

Koren
Voor de koren was het een lastig jaar. 
Hoe repeteer je veilig en hoe zing je met 
weinig cantors? Toch zijn het Gemengd 
Koor, de cantors, Arsis en het Laudenkoor 
doorgegaan met repeteren en zingen. 
Ook werden de contacten met alle 
koorleden, actief of niet actief, warm 
gehouden. Ook het kinderkoor heeft een 
voorzichtige doorstart gemaakt. 
Én er is een nieuw koor opgericht: het 
Kleinkoor MVR dat gaat zingen bij 
speciale vieringen. 

Aandacht voor de medemens
Binnen onze geloofsgemeenschap kwam de 
aandacht voor de medemens onder andere 
tot uiting in de Paas- en Kerstattenties voor 
mensen die het moeilijk hebben en door de 
bloemetjes van Arsis. Het seniorenpastoraat 
hield contact met de oudere parochianen; 
het organiseren van een bijeenkomst voor 
80-plussers leek helaas nog te risicovol. 

Bezinningstuin
De bezinningstuin is nog steeds 

niet officieel geopend, maar heeft 
nu wel een echt toegangshek. Er is 
afgelopen jaar hard gewerkt en de 

tuin heeft prachtig gebloeid! Vanaf 
komend voorjaar wordt de tuin 
ook doordeweeks opengesteld 

voor publiek. 

Er was ook aandacht 
voor medemensen 
buiten onze 
geloofsgemeenschap. 
Er was weer een 
inzameling voor de 
Voedselbank in de 
vastentijd. Leden van 
Arsis zongen in de 
‘tuinen van Machtella en Walraven in de 
periode voor Kerst. 
Een aantal parochianen nam deel aan de 
actie Lopend Vuur/Home for all, om de 
aandacht te vestigen op de slechte 
situatie van vluchtelingen in de Griekse 
kampen. 
Onze kerk deed weer mee aan Orange 
the World; onze kerktoren was weer 
oranje gekleurd als protest tegen geweld 
tegen vrouwen en meisjes. Op 10 
december kleurde de kerktoren groen als 
protest tegen de mensonwaardige 
omgang met vluchtelingen aan de 
grenzen van Europa.
Met de MOV steunden we de meisjes van 
Enda Bolivia. Door de Coronapandemie 
was er meer huiselijk geweld en daardoor 
kwamen meer meisjes naar Enda. De 
door ons gefinancierde extra bedden en 
keukeninventaris kwamen erg goed van 
pas.
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Nieuwe buurman 
en parochiezaal
In het najaar kreeg onze kerk een 
nieuwe buurman. Lange tijd werd er 
geklust in de pastorie en stond de 
parochiezaal vol spullen, maar in 
oktober verhuisde mediapriester 
Roderick Vonhögen naar de pastorie. 
De pastoraatsgroep heeft hem 
gefeliciteerd met het 25 jarig 
priesterjubileum. Voor een nadere 
kennismaking: lees het interview dat 
leden van de 
PR-groep met 
hem hadden.  

De pastoraatsgroep 
maakte een Paaskaart 
met een lichtje, om zo 
het licht van Pasen te 
verspreiden, ook bij 
mensen die niet in de 
kerk komen. 

De bezorgers van de bladen en de 
contactpersonen zorgden voor de 
verspreiding. Locatieraad en pastoraatgroep 
vierden mee met het 25-jarig 
priesterjubileum van onze pastoor en de 
diakenwijding van Erik Rozeman. Ook waren 
zij vertegenwoordigd bij de afscheidsviering 
van Guido Dieteren. 

Door de 
verbouwing 
van de 
pastorie is 
de kelder nu vanuit de parochiezaal te 
bereiken. Een goede reden om de Toren 
op te ruimen en spullen die bewaard 
moeten worden in de kelder te 
herbergen. De brandvrije kast uit de 
pastorie vond een plaatsje in de Toren. 
Én er kwam eindelijk groen licht om de 
parochiezaal te verbouwen!


