
 

     Weekbrief Maartenskoerier 20 - 27 okt. 2019 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Goede parochie-avond op 15 oktober in het teken van onze prioriteiten 

Bijna 30 mensen waren er afgekomen op de open avond in onze gemeenschapsruimte De 

Mantel. Centraal stonden de vijf prioriteiten van onze kerk (We zijn als kerk van toegevoegde 

waarde op bijzondere momenten van het leven, we zijn als kerk steeds weer dienstbaar aan 

de samenleving, we willen ieder individu dat bij ons in de kerk komt het gevoel geven dat hij 

of zij rijker van hart de viering en ontmoeting verlaat, we willen in een complexere en meer 

anonieme wereld een persoonlijke relatie aangaan met de mensen die in onze kerk komen of 

een beroep op ons doen, we zijn kerk naar boven en we zijn kerk van opzij).  

Al snel werd duidelijk dat veel bezoekers van de open avond zich nog steeds goed kunnen 

vinden in deze uitgangspunten. Toch werden er heel wat interessante suggesties gedaan. 

Hier volgen er een paar. Als de kerk van toegevoegde waarde is op sleutelmomenten, dan is 

het meest voorkomende scharniermoment de zondagsviering. In dat verband werden ook de 

oecumenische vieringen genoemd. En er werd ook verwezen naar een herkenbare viering 

rond Sint Maarten.  

Terecht werd ook de vinger op de zere plek gelegd: waar zijn onze jongere generaties en 

wat kunnen we doen om ons meer te verbinden met kinderen en hun ouders? In dat verband 

werd gewezen op de kansen die er zijn rond Eerste Communie en het Vormsel. Maar ook 

werd de suggestie gedaan om intensiever contact te zoeken met de basisscholen naast onze 

kerk. Is het geen idee om vaker de scholen uit te nodigen in onze kerk? En kunnen we een 

voorbeeld nemen aan de Protestantse Kerk Nederland die in een derde van haar 

geloofsgemeenschappen de Kliederkerk heeft ingevoerd. Dat is een concept waar ouders 

drie of vier keer per jaar een hele zondagochtend doorbrengen in en rond de kerk met 

ontbijten, bidden, kliederen, vieren en spelen. Dit concept heeft het voordeel dat vooral 

drukbezette moeders in het weekend iets samen kunnen doen met hun kinderen en daarmee 

andere moeders en hun kinderen meenemen. Het is een activiteit die jonge gezinnen bereikt 

die normaal gesproken niet of nauwelijks in de kerk komen. Dit concept van de Kliederkerk 

ligt niet zo ver af van onze Kinderkerk die ook een paar keer per jaar wordt gehouden en 

waar we heel blij mee zijn. Er is wel een verschil: de Kliederkerk van de protestanten duurt 

van 9.00 uur tot 13.00 uur, onze kinderkerk heeft een beperkte duur die voorafgaat aan 

reguliere de vieringen op de zondagochtend. 

Locatieraad en pastoraatsgroep beleven inspirerend weekend op Schiermonnikoog  

Op het kleinste eiland van Nederland werd de rust gezocht om als locatieraad en 

pastoraatsgroep na te denken over onze concrete doelen en ambities voor 2020 en 2021. 

We zijn daarbij geholpen door broeder Paulus en broeder Alberic van het nieuwe klooster op 

Schier. Maar we kregen ook concrete adviezen van Mieke Thijsseling, die coördinator is van 

de kleine katholieke gemeenschap aan de Badweg op het eiland. We zetten voorlopig in op 

haalbare doelen als: het opknappen van de keuken en De Mantel (in die volgorde) en we 

betrekken daar natuurlijk de mensen bij die als vrijwilliger actief zijn in die keuken en De 

Mantel. We zetten ook in op meer speciale vieringen omdat we dan beter in staat zijn om 

andere groepen (jongeren en jonge gezinnen) te bereiken. In dat verband moet worden 

gedacht aan Taizé-vieringen, maar ook aan Evensongs die in de Anglicaanse Kerk worden 

gehouden en het heel goed doen in de kerken van het centrum van Utrecht. Op 18 januari 



gaan we dit doen, in samenwerking met de Michaëlkerk van De Bilt en de Ontmoetingskerk 

aan de Julianalaan. Noteer die datum in uw agenda, zaterdag 18 januari om 17.00 uur, 

Evensongs onder leiding van projectkoor met Peter Steijlen die daartoe zelf een selectie 

maakt uit de verschillende kerken om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Na afloop is 

er dan in De Mantel gelegenheid om na te praten, met soep en broodjes. 

We hebben ook nog andere voornemens besproken: hoe krijgen we meer rust en stilte in 

onze vieringen, maar ook voorafgaand aan het moment dat de kerk begint? Die behoefte 

wordt algemeen gevoeld. En wat kunnen we doen om nog meer aandacht te hebben voor 

mensen die voor de eerste keer in onze kerk komen? Is het toch geen goed idee om bij elke 

viering een gastheer of een gastvrouw te hebben die mensen welkom heet in onze kerk en 

die eerder ziet dat nieuwe mensen onze kerk bezoeken? En hoe kunnen we voor elkaar 

krijgen dat we met onze bezoekgroepen en contactpersonen die al zo veel in stilte doen 

geen mensen missen die vanwege gezondheid even afhaken? Al die zaken zijn besproken 

op het kleine eiland van Nederland, Schiermonnikoog. Veel punten kwamen terug op de 

open parochie-avond van 15 oktober. 

Als God renoveert, parochie van onderhoud naar bloei 

Dit boek van James Mallon wordt op dit moment besproken in alle bisdommen en in heel 

veel parochies van Nederland. Wij gaan dat ook doen, met alle locatieraden en 

pastoraatsgroepen van Martha en Maria, op 30 november, in Baarn, vanaf 16.00 uur. Alle 

locaties komen daar met hun speerpunten, Robert van Aken, priester en pastoor in Sint 

Oedenrode, werkt al langer met dit boek en kan vertellen hoe een geloofsgemeenschap tot 

bloei kan komen. Om 19.00 uur is er dan een afsluitende eucharistieviering, ook voor 

mensen die niet aan de discussie hebben meegedaan.  

In onze eigen geloofsgemeenschap lezen we dit boek in november en december, met een 

kleine groep. Op dit moment hebben zeven mensen zich opgegeven. Het gaat om vier 

avonden. Elke avond worden er twee hoofdstukken besproken, met duidelijke vragen die het 

gesprek vergemakkelijken. Mensen die willen meedoen kunnen zich opgeven bij 

leofijen@adveniat.nl . De avonden worden gehouden op 18 en 25 november, 9 en 16 

december, in De Mantel. Ze beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.  

Mevrouw Ans Klaarenbeek heeft twee weken geleden een ongelukkige val gemaakt in haar 

eigen huis. Zij heeft  gebroken ribben en een klaplong. Ze verblijft nu in het Verpleeghuis De 

Beukenhof, zij hoopt aankomende week weer thuis te komen. 

Bezoek kan zij op dit moment nog niet hebben, een kaartje zal haar zeker goed doen:                   

Mevr. A. Klaarenbeek Maertensplein 131  3738GP Maartensdijk 

Wij wensen haar veel sterkte met het herstel.  

Nieuwe website Martha Mariaparochie is live! Sinds deze week is de nieuwe website van 

onze parochie in de lucht. Veel hulde voor de makers, op parochie-en locatieniveau. Neem 

gauw een kijkje, de moeite waard: www.marthamaria.nl . Heeft u op-of aanmerkingen, deze 

dan graag melden bij Piet Geurtsen: piet.en.ineke@kpnplanet.nl .  

 

Zaterdag 26 oktober 19.00:   Zondag 27 oktober 10.30:   Donderdag 31 oktober 10.30:  
eucharistieviering                  eucharistieviering               eucharistieviering 
pastor Jozef Wissink             pastor Jozef Wissink          pastoor Joachim Skiba 
samenzang                             samenzang                          koffie vanaf 10 uur 
 
Misintenties zondag 27 oktober: heer Theo Andringa; mevrouw Johanna Bitter - van 
Vlerken; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; heer en mevrouw Gerard en Willy 
van der Horst - van Eijkouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. Kemp - Vendrig 
ouders Stornebrink – Korrel; heer Joop Uppelschoten; heer en mevrouw Gerard en Marie-
José Janssen – Zuidberg; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 
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