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NIEUWS UIT EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Samen zingen, daar word je stil van, 

zaterdag 18 januari om 17.00 uur in kerk 

Sint Maarten 

Komt allen op zaterdag 18 januari om 

17.00 uur naar de kerk om te luisteren 

naar de Evensong, om mee te zingen, om 

stil te worden en om zo geloof met elkaar 

te delen. Als we ergens behoefte aan 

hebben, dan is het de gemeenschappelijke 

ervaring van bidden, zingen en verbonden 

zijn. Dat gebeurt in de Evensong, 

overgewaaid uit de Anglicaanse traditie, 

steeds vaker toegepast in de katholieke 

kerk. Als een viering die anders is dan onze 

gewone vieringen, als een moment om 

samen stil te worden, als een licht in het 

donker van januari. Daarom is er een 

projectkoor geformeerd, met ook mensen 

van ons Maartenskoor. Daarom doet onze 

dirigent Peter Steijlen zijn uiterste best om 

via het zingen de schoonheid van muziek 

en geloof te delen. We denken al langer 

na over andere vormen van vieren. Dit is 

nu zo’n voorbeeld daarvan. Laten we 

samenkomen op 18 januari om 17.00 uur. 

En laten we elkaar verwarmen met het 

zingen, laten we samen stil worden, laten 

we daarna samen wat eten en napraten 

over deze nieuwe vorm van liturgie. De 

kerk is vanaf 16.30 uur open. Iedereen is 

welkom. 

Dank, duizendmaal dank 

We hebben als kerk van Sint Maarten 

onvoorstelbaar mooie weken achter de 

rug. En zo vaak hadden we heel veel 

mensen in onze kerk. Kinderen van de 

Martin Luther Kingschool, Goylants 

Kamerkoor, dorpelingen bij de 

volkskerstzang, kloosterlingen bij de 

uitvaart van zuster Margareth, kinderen 

bij het kerstspel, burgers, boeren en 

buitenlui op kerstavond, een goed gevulde 

kerk bij de oecumenische viering, de harde 

kern van onze eigen geloofsgemeenschap 

met oudjaar en op nieuwjaarsdag, de 

gezellige drukte bij de viering van Paul 

Vlaar: het gebeurde allemaal in onze 

schaapsstal. En het bleef maar doorgaan, 

om nooit te vergeten. Wat een warmte, 

wat een betrokkenheid, wat een rijkdom, 

wat een zegen voor ons allemaal. En wat 

een dank aan iedereen die dit mogelijk 

heeft gemaakt. Duizendmaal dank, we zijn 

een geloofsgemeenschap om trots op te 

zijn. Niets is te veel, nooit onderling 

concurrentie, steeds weer dienstbaar aan 

elkaar. Daarom zijn we hier graag, omdat 

we thuiskomen bij elkaar en bij God. 

Nogmaals, dank aan iedereen voor alles 

wat er gedaan is om deze evenementen 

mogelijk te maken.  

Uitvaart zuster Margareth op  

zaterdag 4 januari 

We beleefden een onvergetelijke maand 

december, maar we hadden onze 

tevredenheid nog niet verwoord of er 

overviel ons een memorabele zaterdag 4 

januari. Zo vol was de kerk niet eerder, 

met 400 mensen. Zo eerbiedwaardig was 

de stilte van een volle kerk ook niet 
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eerder, uit respect voor de overleden 

priorin van de Emmaus Priorij, zuster 

Margareth. Ze kwam hier bij ons altijd op 

de laatste zondag van de maand, bij Jozef 

Wissink. Ze luisterde graag naar Jozef en 

ze vroeg in de herfst van 2019 ook aan 

Jozef om het laatste sacrament toe te 

dienen. Ze was klaar om naar God te gaan. 

En toch kwam de dood sneller dan 

gedacht. Op 27 december, in het 

ziekenhuis van Zeist, op 86-jarige leeftijd. 

Vanuit onze gemeenschap heeft Leo Fijen 

afscheid van haar genomen, op Tweede 

Kerstdag. Jozef Wissink was daar ook en 

vertelde bij de uitvaart over die laatste 

ontmoeting. De uitvaart werd 

onvergetelijk, vanwege de belangstelling, 

door alle rituelen, om de eerbiedige sfeer, 

maar ook in en door het koor dat op het 

laatste moment latijn moest gaan zingen 

met een inval-dirigent/ organist. 

Onvergetelijk was ook de spontane actie 

van al onze vrijwilligers om de helpende 

hand te bieden. Op straat bij het parkeren, 

bij de ingang met boekjes, als 

richtingwijzer naar de toiletten, door de 

inzet van extra kosters, met de hulp van 

de koffieploeg: het was onvoorstelbaar. En 

zo werd er een klein beetje geschiedenis 

geschreven op zaterdag 4 januari. Ook 

door de enorme opbrengst van de 

collecte.  

Kerkbalans gaat weer beginnen  

We kunnen zulke evenementen alleen 

maar organiseren omdat we een hechte 

gemeenschap zijn. Met veel vrijwilligers. 

Laten we dat vooral blijven. En laten we 

daarom er zijn voor elkaar, ook met 

Kerkbalans. Geef voor deze kerk, geef voor 

deze geloofsgemeenschap. Maak mogelijk 

dat we er vanuit ons geloof zijn voor heel 

veel anderen die een beroep op ons doen. 

Geef bij Kerkbalans. 

 

 

 

 
 

 

Zat. 18 januari 17.00:  Zon. 19 januari 10.30:  Zat 25 jan. 19.00:   Zon. 26 januari 10.30: 
Evensong                       WOCO-viering                Eucharistieviering  Eucharistieviering 
Leo Fijen                        An Kolfschoten               Jozef Wissink          Jozef Wissink 
Projectkoor                   samenzang                      samenzang              Maartenskoor 
 
Misintenties zondag 19 januari: mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Pietsje 
Huitenga – Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing;  
heer Joop Uppelschoten                

Helaas staat in het nieuwste M&M-magazine de viering van deze zondag (12 januari) niet 

goed vermeld. Ook zijn van de andere vieringen de gegevens onvolledig. Raadpleeg de 

Weekbrief voor de juiste gegevens. 


