
 

     Weekbrief Maartenskoerier 8 - 15 december 2019 

NIEUWS UIT EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Kerk van Sint Maarten met grote groep 

aanwezig bij studiemiddag over 

Missionaire Kerk 

Op zaterdag 30 november kwamen alle 

locaties van de parochie Martha en Maria 

bijeen voor een studiemiddag over de 

missionaire kerk. Die vond plaats in het 

kader van de start van Het Jaar van de 

Eucharistie. De start daarvan was op de 

eerste zondag van de advent. De 

pastoraatsgroepen van onze parochie 

vonden dat een goed moment om 

gezamenlijk na te denken over de 

toekomst van onze kerken. Dus kreeg 

iedere locatie de opdracht mee om in vijf 

minuten antwoord te geven op de 

volgende twee vragen: wat gaat goed in 

de eigen kerk en wat kan beter? Daar 

kwamen zeer verschillende antwoorden 

op, maar er zaten ook veel 

overeenkomsten in de presentaties: grote 

betrokkenheid van vrijwilligers, centrale 

plek voor de zondagse viering, sterke 

verbondenheid als gemeenschap, goede 

samenwerking met andere kerken, ook die 

van de reformatie, goede gastvrijheid voor 

ieder die bij ons aanklopt, gelijke kansen 

voor mannen en vrouwen in functies voor 

de kerk, relevante presentie van de kerk in 

de plaatselijke samenleving. Maar er 

waren ook zorgen: hoe bereik je nieuwe 

generaties, jonge gezinnen met kinderen, 

en wat kun je doen om ervoor te zorgen 

dat er nieuwe vrijwilligers bij komen. 

Centraal stond de zorg: hoe lang houden 

we deze vorm van kerkzijn vol, met acht 

verschillende locaties en met steeds 

minder mensen voor koren, werkgroepen 

en presentie in de samenleving?  

Maartensdijk benadrukte op deze zaterdag 

– die plaats vond in de Nicolaaskerk in 

Baarn – dat een lokale kerk toekomst 

heeft door voldoende leiders van 

werkgroepen en door goede communicatie 

elke week met bijna ieder lid van onze 

gemeenschap. Mensen willen ergens bij 

horen en het gevoel hebben dat er een 

persoonlijke relatie is. Daar slagen we in 

door de inzet van alle werkgroepen met 

goede boegbeelden. En we koesteren het 

gevoel van gemeenschap op de zondagse 

viering en de weekbrief die ons allen 

samenbindt. 

De kerk van Sint Maarten was met een 

grote groep aanwezig. 

Vertegenwoordigers van locatieraad en 

pastoraatsgroep (Corrie Bosman, Jos van 

Cleef, Ineke Geurtsen, Jellie Klaver, Leo 

Fijen) spraken en dachten mee over de 

toekomst van een missionaire kerk. Anton 

Sonderman, Isabella Goossens en An 

Kolfschoten waren er ook, omdat zij in een 

leesclubje van onze kerk het boek “Als 

God renoveert” met elkaar bespreken.  

Al deze Maartensdijkers luisterden 

tenslotte naar pastoor Robert van Aken uit 

Sint Oedenrode die al jaren in zijn 

parochies met het model van een 

missionaire kerk werkt. Hij deed dat op 

een aansprekende en bezielende manier. 

Zijn verhaal wordt verder besproken op de 

nieuwjaarsreceptie van onze parochie op 

1 februari. Centraal in zijn voordracht 

stond een persoonlijke relatie met Jezus 

die ons de vrijheid en inspiratie geeft om 

nieuwe leerlingen te werven. Die Christus 

werd gevierd in de afsluitende eucharistie 

waar onze pastoor Joachim Skiba 

voorging en waar Mauricio Meneses en 

Robert van Aken concelebreerden. Zo 

werd in Baarn het Jaar van de Eucharistie 

geopend. 



In stilte op weg naar Kerstmis 

De Meditatiegroep van de kerk van Sint Maarten organiseert tijdens de advent stilte-avonden 

in de kerkzaal, op: vrijdag 13 december en vrijdag 20 december. De avonden zijn van 20.00 

tot 21.30 uur. De deur van De Mantel is open vanaf 19.40 uur. Het verzoek is om ruim voor 

20.00 uur te komen. De avonden zijn vrij toegankelijk. ‘Momenten van stilte tussen alle 

drukte door tijdens de advent richting Kerst. Van het donker naar het licht, een moment van 

verinnerlijking en verbondenheid met dat waar het echt om gaat. We mediteren 20 minuten, 

we lopen daarna in stilte. Er wordt een tekst voorgedragen. Tenslotte mediteren we nog eens 

20 minuten om de avond te beëindigen in stilte, met thee’, zo schrijft Ellen Proost die graag 

nadere informatie wil geven. Haar mobiele nummer is 0629092685 of bel Elise Vollebregt 06-

15836064. 

 

Per abuis stond vorige week een onjuist mailadres betreffende de Parochiereis 2020. Het 
juiste adres is: piet.en.ineke@kpnplanet.nl 

 
De Volkskerstzang Maartensdijk is dit jaar op maandag 16 december  2019 in de 
Maartenskerk. De deuren gaan om 19.00 uur open, de kerstzang  begint om 19.30 uur. 
Traditiegetrouw zullen ook dit jaar weer de bekende kerstliederen meegezongen kunnen 
worden onder wisselende begeleiding van organist Jochem van der Waals en 
muziekvereniging  Kunst en Genoegen.  Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk, het 
Maartenskoor, de solisten Lolita Hooglugt en Michaëla Bijlsma en dwarsfluitiste Carola van 
Iersel werken dit jaar ook weer mee.  
 

Vanaf 13 december beginnen we weer met de repetities voor het kinderkerstspel. En zou 
jij het leuk vinden om mee te doen?  
Geef je dan op bij Miranda Mulder via m.mulderkemp@gmail.com of 06-30265476 
 
De repetitiedagen zijn op: 
13 december om 14:05 - alleen voor spelertjes die graag tekst willen 
18 december om 14:05 - repetitie voor alle spelertjes 
20 december om 14:05 - repetitie voor alle spelertjes 
Generale repetitie is op 24 december om 11:00 
Het kerstspel zelf vindt plaats op 24 december om 18:30! 
 
Tijdens de repetitie wordt er gezorgd voor iets lekkers te drinken.  
We kijken uit naar je komst ! 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Locatie: Sint Maartenskerk,  
Nachtegaallaan 40, 3738 EB Maartensdijk 
 

 

 
Zondag 15 dec. 10.30 uur:     Zaterdag 21 dec. 19.00:      Zondag 22 dec. 10.30 uur: 
Festival of Lessons                eucharistieviering              eucharistieviering  
and Carols                               pastor Jozef Wissink         pastor Jozef Wissink                          
Goylants Kamerkoor              samenzang                         samenzang    
voorgangers WOCO               collecte Adventsactie        collecte Adventsactie 
 
Misintenties zondag 15 december: mevrouw Ria van Aarnhem; heer Dirk 
Klaarenbeek; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg                                                             

 

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

Beeeh, Ik 
ben  ook 
weer bij! 
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