
 

     Weekbrief Maartenskoerier 10 - 17 november 2019 
NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Zondag 24 november informatiebijeenkomst over pelgrimsreis in teken van 75 jaar 

vrede en vrijheid. Na de eucharistieviering op deze laatste zondag voor de Advent wordt 

voor allen die werkelijke interesse hebben in deze boeiende reis van vier dagen in april 2020 

de relevante  informatie op een rijtje gezet. Over de plaatsen waar we overnachten, over de 

herinneringsplekken van Eerste en Tweede Wereldoorlog die we bezoeken, over de thema’s 

van deze reis rond Vrede en Vrijheid, over tijden van vertrek en aankomst, over de religieuze 

dimensie van deze reis, over de steden en stranden die we gaan bezoeken, over de 

kloosters waar we ons geloof gaan vieren en natuurlijk over de kostprijs van deze dagen 

tussen 23 tot en met 26 april. Komt allen naar deze bijeenkomst die rond de klok van 12 uur 

zal beginnen en rond 13.30 uur wel afgelopen zal zijn.     

Sint Maartenoptocht op 11 november 

Ook dit jaar organiseert onze kerk weer de traditionele lampionnenoptocht door 

Maartensdijk. Op maandagavond 11 november kunnen de kinderen zich verzamelen bij de 

Ontmoetingskerk aan de Julianalaan. Daar start om 19.00 uur de optocht naar onze Sint 

Maartenskerk. Uiteraard gaat Sint Maarten te paard weer voorop. In de kerk zingen we, 

onder muzikale begeleiding van Gijsbert van der Linden, de bekende Sint Maartenliedjes in 

aanwezigheid van Sint Maarten. Na de liedjes is er chocolademelk, limonade en speculaas. 

Daarna kunnen de kinderen het dorp door om aan te bellen bij de huizen, liedjes te zingen 

en snoep te verzamelen. De Sint Maartenoptocht wordt al vele jaren door onze kerk 

georganiseerd. Verdergaande professionalisering en veiligheidseisen van de gemeente 

maken dat wij als kerk steeds meer kosten moeten maken om de optocht te kunnen 

organiseren. Fijn is het dan ook dat de Gemeente De Bilt ons ook hiervoor dit jaar een 

subsidie heeft toegekend, zodat wij de kosten voor dit mooie dorpsevenement niet alleen 

hoeven te dragen.  

Gezellige toneelmiddag voor senioren van Sint Maarten, Michael-Laurens en OLV 

Op woensdag 20 november organiseert het regionale seniorenpastoraat een gezellige 

middag in de Agora van de Theresiaschool aan de Gregoriuslaan te Bilthoven. 

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom  voor koffie of thee, om 14.30 uur begint de 

komische eenakter “ Spreken is zilver….”. 

Na afloop is er een glaasje met een hapje. De toegang is gratis en u kunt zich opgeven bij 

Corrie Bosman, tel. 035-5770924 of corrie.bosman@gmail.com.  

In het weekend van 23 en 24 november is na afloop van de vieringen (zaterdag om 14.30 

uur, zondag om 10.30 uur) de Wereldwinkel weer present met allerlei gezellige 

cadeauartikelen en lekkernijen. Van harte aanbevolen!  

Mevrouw Mieke van Lijden is afgelopen maandag opgenomen in het 

Diakonessenziekenhuis. Wij wensen haar alle goeds en veel sterkte. Een kaartje vindt zij 

vast leuk: mevrouw M. van Lijden, Diakonessenziekenhuis, afdeling ouderengeneeskunde 

kamer 18, Professor Lorentzlaan 76 3707 HL Zeist. .  
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Sacrament van bemoediging in kerk van Sint Maarten op zaterdag 23 november  

Als mensen sterven, is de eerste impuls nog steeds: zullen we een priester daarbij roepen 

voor de ziekenzalving? Voor het Tweede Vaticaans Concilie van 1962-1965 was het 

gebruikelijk dat dit betekenisvolle sacrament werd toegediend op de drempel van leven en 

dood. De concilievaders hebben in Rome toen met recht en reden vastgesteld dat het 

christelijker is altijd klaar te zijn voor de dood en dit sacrament in een eerder stadium toe te 

dienen: als je wat ouder wordt, als je voelt dat je wat meer gaat mankeren, als je dit wilt 

ervaren in verbondenheid met anderen uit je kerk en je dorp. Daarom is dit sacrament naar 

voren gehaald en wordt het vaak collectief gegeven. Zo ervaar je als oudere dat je je 

gebrokenheid deelt met elkaar en met God, zo leef je ook bewuster in de herfst van je leven 

met het besef dat je sterfelijk bent. Zo moet dit sacrament van bemoediging verstaan 

worden, zo wordt het ook toegediend door Jozef Wissink op 23 november om 14.30 uur: als 

een teken dat Christus bij je is in het ouder worden, maar ook als een genade van God die je 

vrijmaakt van je fouten en tekorten en je doet opengaan om God in de ogen te kijken. Dan 

weet je en voel je diep van binnen dat de dood je nooit kan verrassen en dat je daardoor veel 

bewuster geniet van elk moment en iedere dag die je nog geschonken worden in het leven.  

De vraag is dan natuurlijk: wat gebeurt er nog aan genade in het stervensuur? Daar is 

natuurlijk het allerlaatste teken, de communie als voedsel voor onderweg, in het Latijn 

viaticum geheten. Ook dat is een sacrament dat – geconsacreerd in het eucharistieviering 

door een priester – door de naaste familie of door een vrijwilliger vanuit de kerk gegeven kan 

worden. Het mooie hiervan is dat dit teken van Christus die zich aan ons geeft gedeeld kan 

worden met de familie om het bed heen. Zo is de stervende in de laatste ogenblikken 

verbonden met Christus en met de naaste familie. Zo deelt iedereen aan het sterfbed in de 

eeuwigheid. Dat gebeurt ook met de ziekenzegen die door iedere geschoolde vrijwilliger kan 

worden gegeven: met licht van een kaars, met wijwater, met een hostie, met de 

handoplegging, met een psalm en een gebed om ontferming. Zo bevestigen de laatste 

communie en de ziekenzegen de genade die eerder in het sacrament van bemoediging is 

toegediend.   

 

INSPIRERENDE TEKSTEN – AUGUSTINUS OVER DE LIEFDE 

                                     Bemin en doe dan wat je wilt 

                                    Wil je zwijgen, zwijg uit liefde 

                                Wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde 

                                   Wil je corrigeren, doe het uit liefde 

                                   Wil je vergeven, doe het uit liefde 

                                  Draag de bron van liefde in je hart 

                              Want uit liefde kan alleen het goede voortkomen 

Augustinus, preken over de eerste brief van Johannes, preek 7. 8 

 

 

Zondag 17 nov. 10.30:       Zaterdag 23 nov. 14.30:             Zondag 24 nov. 10.30: 
WOCO-viering                    Eucharistieviering                      Eucharistieviering 
Anton Sonderman             pastor Jozef Wissink                  pastor Jozef Wissink 
samenzang                         samenzang                                  samenzang 
                                            Sacrament van Bemoediging 
Misintenties zondag 17 november: mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Pietsje 
Huitenga – Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek;  
mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 

 

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com  
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