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De informatiebijeenkomst afgelopen 

zondag over de pelgrimage naar vrijheid 

en vrede heeft veel mensen uit onze kerk 

samengebracht. Leden van onze 

geloofsgemeenschap luisterden naar de 

inspirerende verhaal van Ineke Geurtsen 

en keken naar de beelden die haar man 

Piet Geurtsen in een mooie presentatie 

overzichtelijk bij elkaar had gezet. De reis 

is een tocht naar de vrijheid die bevochten 

is in de Tweede Wereldoorlog 

(Normandië) en in de Eerste Wereldoorlog 

(Ieper), maar het is ook een verdieping 

van onze spiritualiteit. Daarom zijn we 

welkom in de brouwerij en de abdij met het 

beste bier ter wereld, in Westvleteren. 

Daar leidt vader-abt Manu van Hecke ons 

rond in de bierbrouwerij en daar gaat hij 

ons ook voor in gebed. Op zondag hebben 

we de eucharistieviering bij de 

benedictinessen van Loppem, niet ver van 

Brugge. Maar Sint Maarten houdt ook van 

gezelligheid en verbondenheid tussen 

mensen. Daarom gaan we ook naar de 

mooie plekjes van het Vlaamse land. 

Aanmelden is vanaf nu mogelijk bij 

piet.en.ineke@kpnplanet.nl . Er kunnen 

maximaal 40 mensen mee. En Jozef 

Wissink is er net als andere reizen bij, als 

spirituele reisgids die met zijn humor ook 

op tijd voor de nodige relativering zorgt. 

Viering ter nagedachtenis aan Etwald 

Goes zaterdag 30 november 

Deze zaterdag vond er een bijzondere 

viering plaats, op verzoek van Marijke en 

Joop, de ouders van Etwald. Maar ook op 

verzoek van zijn broers Robert en Armand, 

met hun gezinnen. En daar omheen 

kwamen tientallen familieleden, vrienden 

en bekenden samen om Etwald te 

gedenken. Hij was op 41-jarige leeftijd 

overleden, precies twee maanden eerder, 

op Tenerife. Daar is zijn afscheid geweest, 

ook in het bijzijn van vader en moeder met 

broers. Maar de rest van de familie kon 

daar niet bij zijn. Daarom heeft moeder 

Marijke ons benaderd met de vraag: is het 

mogelijk om de hele familie te betrekken 

bij het sterven van Etwald en kan het zo 

zijn dat de kerk daar de centrale plaats 

voor is? Want in en vanuit die kerk heeft 

Etwald catechese gehad van Ria 

Miltenburg, in dit gebouw heeft hij de 

eerste communie gedaan. Mensen van de 

uitvaartgroep zijn toen gaan praten met de 

ouders en broer Robert. Vooral Anton 

Sonderman heeft daarin het voortouw 

genomen door met de wensen van 

moeder Marijke aan de gang te gaan. En 

zo ontstond een liturgie voor een 

gebedsviering. Zo kan het afscheid in 

eerste instantie niet ideaal zijn geweest op 

Tenerife, maar zo kan de wond geheeld 

worden door te zingen en te bidden rond 

de foto van Etwald die centraal in de kerk 

stond. Iedereen keek naar hem, hij was en 

is erbij. Zo kan de dode tot leven komen, 

zo kan de afwezige aanwezig worden, zo 

kunnen de tranen gedeeld worden, zo is 

God nabij in leven en in sterven, zo 

verbindt God de dode weer met de hele 

familie en zo mag iedereen ervaren dat 

doden en levenden één zijn in God. 

Als God renoveert: boek over bloei van 

kerkelijk leven 

Juist op deze momenten van rouw en 

verdriet mogen we ervaren hoe we als 

geloofsgemeenschap tot troost kunnen 

zijn. Daar gaat ook het boek van James 

Mallon over: ‘Als God renoveert, parochie 
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van onderhoud naar bloei’. Dat boek wordt 

op dit moment besproken in alle 

bisdommen van de katholieke kerk in 

Nederland. Ook in onze parochie staat dit 

boek centraal. Daarom was er 

zaterdagmiddag 30 november een middag 

voor alle locaties in Baarn. Daar mochten 

alle kerken vertellen over hun prioriteiten 

en dilemma’s. En daar werden hoop en 

zorgen gedeeld met elkaar. Maar daar 

was ook pastoor Robert van Aken uit Sint 

Oedenrode die ons in een inleiding 

vertelde hoe je een kerk tot bloei kunt 

brengen. Vanuit Maartensdijk namen Jellie 

Klaver, Ineke Geurtsen, Corrie Bosman, 

Monique Fijen, Anton Sonderman, Isabella 

Goossens en An Kolfschoten deel aan 

deze middag die – in het kader van het 

Jaar van de Eucharistie – werd afgesloten 

met een eucharistieviering. 

Bedankt Bep Römers 

Per 1 december stopt mevrouw Bep 

Römers na ruim 10 jaar met het bezorgen 

van De Koerier (nu M&M-magazine) in 

haar wijk. Zij nam in 2009 de bezorging 

over van haar man Pierre, die zo 

plotseling op 26 april van dat jaar 

overleed. Pierre heeft de Koerier bezorgd 

vanaf 1994, het jaar waarin ermee gestart 

werd. 

De bezorgwijk van Bep wordt 

overgenomen door Wim de Bruijn, heel 

fijn. 

Locatieraad en pastoraatsgroep komen 

samen op 26 november  

Afgelopen week was er ook weer de 

maandelijkse vergadering van onze 

bestuursorganen. Centraal stond daarin 

de kracht van onze geloofsgemeenschap. 

Die hangt niet af van de samenstelling van 

deze bestuursorganen. We hebben zoveel 

mensen die hun verantwoordelijkheid 

nemen. Een geloofsgemeenschap redt het 

vandaag de dag niet meer met twee of 

drie leiders. Zoals elke vereniging heeft 

ook een kerk wel 20 formele en informele 

leiders nodig. Kijk alleen maar naar de 

enorme krachtsinspanning rond het 

concert op zondag 17 november in onze 

kerk. Hans van Klaren was twee dagen 

lang het aanspreekpunt voor het 

Algemeen Zangkoor. Jellie Klaver heeft 

uren van overleg gehad om alle afspraken 

rond dit concert te maken. Ton Kemp en 

Kees van Rooijen stonden klaar om allerlei 

taken van Hans van Klaren over te nemen. 

Arie Kemp hielp bij het maken van een 

podium en het leveren van stoelen. Anton 

Sonderman en Johan van Stralen werden 

bij allerlei zaken betrokken want gingen 

voor in de viering van woord en communie 

die voorafging aan het concert. Zo 

droegen velen – ook zij die hier niet 

genoemd worden – bij aan deze 

megaklus. Hier past vanuit 

pastoraatsgroep en locatieraad een woord 

van grote dank aan allen die onze kerk 

dragen, als zichtbare en als onzichtbare 

leiders. 

Festival of Lessons and Carols op 15 

december  

Deze maand is het Advent: we wachten op 

het Licht van het Kerstkind. We doen dat 

met de diversiteit van onze 

geloofsgemeenschap: Open Huisviering 

op 1 december, Joachim Skiba op 8 

december om 9.30 uur, met Goylants 

Kamerkoor op 15 december. Wees 

welkom en verwondert u, want uit de 

wolken regent het gerechtigheid. Wees stil 

en luister komende weken naar het Rorate 

Caeli.  

 

Zondag 8 december 09.30 uur:                             Zondag 15 december 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                  Festival of Lessons and Carols 
Pastoor Joachim Skiba                                          Goylants Kamerkoor 
Samenzang                                                              
 
Misintenties zondag 8 december: mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Joop 
Uppelschoten; heer Tom Veringa en familie; heer Dick de Wild 

 

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