
 

     Weekbrief Maartenskoerier 27 okt. – 3 nov.  2019 
NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Vieringen op tweede zondag om 9.30 uur doen het tot nu goed 

We dreigen het bijna uit het oog te verliezen, maar de start van onze vieringen om 9.30 uur 

was meer dan voortreffelijk. De eerste keer in september ging Mauricio Meneses voor als lid 

van het pastorale team. Hij verzamelde toen zeker 100 kerkgangers om zich heen, op de 

tweede zondag van september. We dachten toen nog dat dit een incident zou zijn. Het was 

immers de eerste keer. Het was nog zomers weer. Maar de tweede keer in oktober was de 

opkomst weer goed om 9.30 uur. Toen was Roderick Vonhögen de priester die voorging. En 

het aantal kerkgangers was weer opmerkelijk groot, bijna 100 in getal. Deze cijfers wijzen 

erop dat de leden van onze geloofsgemeenschap trouw en betrokken zijn. In alle vieringen, 

maar zeker ook wanneer een lid van het pastorale team voorgaat. Daarom verdienen onze 

kerkgangers een groot compliment. Want maakt blijkbaar niet uit of de viering in alle vroegte 

begint. Dank voor deze loyaliteit en betrokkenheid op elkaar. 

Er komen veel speciale vieringen aan de komende maanden 

Deze weekbrief dient er op de eerste plaats voor om iedereen op tijd te informeren over 

belangrijke ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap en over relevante evenementen die 

niet iedere week of elke maand plaatsvinden. Daarom is het goed om eens een paar 

hoogtepunten van de maanden tot en met januari hier te noemen: 

- Op 31 oktober de ouderenviering, met inloop vanaf 10.00 uur, eucharistieviering om 

10.30 uur met pastoor Joachim Skiba en broodjes na afloop in De Mantel 

- Op 3 november Allerzielen met het Maartenskoor onder leiding van Peter Steijlen. In 

deze viering herdenken we de overledenen van afgelopen jaar, heten we hun familie 

welkom, en geven we ieder de kans om hun naasten te gedenken bij een lichtje bij 

het Memoriale. 

- Op 11 november de gebruikelijke viering van Sint Maarten, met optocht door het 

dorp, afsluiting in onze kerk. Om 19.00 uur begint de optocht bij de Ontmoetingskerk. 

- Op 17 november is er eerst een woord- en communieviering met Anton Sonderman 

als voorganger. Daarna is er om 15.00 uur het grote jubileumconcert van Algemeen 

Zangkoor Maartensdijk in onze kerk. Iedereen is welkom, kaarten moeten wel 

gekocht worden. Let op aanplakbiljetten en de Vierklank.  

- Op zaterdag 22 november wordt aan ieder die dat wenst het sacrament van de 

zieken toegediend in een eucharistieviering om 14.30 waarin Jozef Wissink voorgaat. 

- Op zondag 1 december begint de Advent met een viering die een Open Huis wil zijn 

voor iedereen die zich wil bezinnen op de tijd naar Kerstmis 

- Op zondag 15 december is er voor de derde keer het Festival of Lessons and 

Carols, uitgevoerd door het Goylants Kamerkoor, met als voorgangers Leo Fijen, 

Anton Sonderman en An Kolfschoten   

- Op maandag 16 december is er weer de gebruikelijke Volkskerstzang in onze kerk, 

met Tony Harbers als de verteller van het Kerstverhaal en Isabella Goossens met 

een korte gedachte bij het welkom, om 19.30 uur. 

- Op dinsdag 24 december is er het kinderkerstspel in onze kerk, met schapen die het 

kerstkind warmte komen geven. Met een begintijd van 18.30 uur. 



- Op diezelfde dinsdagavond 24 december is er om 20.30 uur een speciale 

kerstviering waarin het koor onder leiding van Peter Steijlen zal zingen en waarin Leo 

Fijen en Anton Sonderman zullen voorgaan. Let op: aanvangstijd om 20.30 uur. Na 

afloop is er voor ieder kerstbrood in De Mantel. 

- Op de ochtend van Kerstmis 25 december zal Jozef Wissink voorgaan in een 

eucharistieviering om de vreugde van de geboorte van Christus te vieren, om 10.30 

uur. 

- Op donderdagochtend 26 december, Tweede Kerstdag, staat de deur van De Mantel 

weer open voor ieder die behoefte heeft aan gezelschap, aan kerstbrood en een 

goed gesprek. Van 10.30 uur tot 12.30 uur. 

- Op zondag 29 december is er in onze kerk een oecumenische viering, 10.30 uur. 

Samen met de Protestantse Kerk aan de Julianaweg danken we voor het oude jaar 

en bidden we voor zegen over het nieuwe jaar. 

- Op dinsdag 31 december luiden An Kolfschoten, Anton Sonderman en Leo Fijen het 

oude jaar uit in een bijzondere gebedsviering, van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

- Op woensdag 1 januari heet Leo Fijen iedereen welkom in het nieuwe jaar. Dat 

gebeurt in een viering waarin altijd wordt gefilosofeerd over het komende jaar. De 

viering begint om 10.30 uur. 

- Op zondag 5 januari is er de nieuwjaarsreceptie na de eucharistieviering met Paul 

Vlaar uit Obdam, een bezielende priester die al eerder bij ons te gast was en ons 

welkom zal heten om 10.30 uur. 

- Op zaterdag 18 januari is er op zaterdag een speciale viering rond Evensongs, om 

17.00 uur, in samenwerking met Michaëlkerk in De Bilt en met Protestantse Kerk aan 

Julianalaan. Na afloop zijn er broodjes en soep en hopen we dat we kunnen 

vaststellen dat er velen op deze viering zijn afgekomen.  

 

INSPIRERENDE TEKSTEN – THOMAS MERTON 

Heer, mijn God, ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg niet die voor me ligt. Ik kan niet 

met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen. Ook ken ik mezelf niet echt, en als ik denk dat ik 

uw wil volg, dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik geloof dat het 

verlangen U te behagen U in feite ook behaagt. En ik hoop dat verlangen te leven bij alles 

wat ik doe. Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. Als ik dit doe dan weet ik dat Gij 

mij zult leiden langs het rechte pad, hoewel ik er misschien niets van begrijp. Daarom zal ik 

altijd op U vertrouwen, ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang 

zijn want Gij zijt steeds bij mij en Gij zult mij nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren 

alleen te doorstaan. 

Thomas Merton, Overdenkingen in eenzaamheid, uitgave Damon, vertaling Willy Eurlings 

 

Donderdag 31 oktober 10.30: Zondag 3 november 10.30: Zondag 10 november 09.30: 
Eucharistieviering                   Allerzielenviering                 Open Huisviering 
Pastoor Joachim Skiba           An Kolfschoten,                   pastor Wies Sarot 
Koffie vanaf 10 uur                  Leo Fijen,                              Familiekoor 
Samenzang                               Anton Sonderman  
                                                   Maartenskoor       

Misintenties zondag 3 november: heer Theo Andringa; heer en mevrouw Ben en 
Ida Hak – Ploeger; heer Huib Mekel; heer Jaap Onderwater; heer Frans Cornelus 
Smet; heer Dick de Wild; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en  
Marie-José Janssen - Zuidberg                

Komende week wordt Samen Kerk weer bij u aan huis bezorgd. Met dank aan alle trouwe 

bezorgers! 

 


