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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Paus Benedictus en paus Franciscus: wat delen ze en waarin verschillen ze, ook in het 

gebruik van de bijbel? Lezing van pauskenner en Vaticaankenner bij uitstek Hendro 

Munsterman in kerk van Sint Maarten op vrijdag 31 januari om 20.00 uur in De Mantel 

over dit actuele thema dat velen bezighoudt. 

Het gebeurt niet elke dag dat een internationaal bekende journalist zijn visie komt geven op 

een thema dat iedereen kent: hoe zit het nu met het verschil van mening tussen paus 

Franciscus en emeritus-paus Benedictus XVI? Want iedere katholiek en elke christen ziet dat 

beiden anders aankijken tegen actuele thema’s als tekort aan priesters in het Westen en op 

andere plekken in de wereld. En je hoeft niet blind te zijn om te zien dat de katholieke kerk 

het moeilijk heeft met deze verdeeldheid. Het einde daarvan is nog niet in zicht, nu 

emeritus-paus Benedictus zijn mening blijft geven over actuele thema’s in de kerk zoals het 

celibaat. Laatst nog heeft hij samen met een curie-kardinaal een boek gepubliceerd over dit 

thema. Dat is pijnlijk voor paus Franciscus die antwoord moet geven op het verzoek van 

bisschoppen uit de hele wereldkerk in de synode van oktober 2019: we willen dat er in 

gebieden zoals de Amazone in Brazilië – waar sommige parochies maar eens per jaar de 

eucharistie ontvangen – meer mogelijkheden komen voor getrouwde mannen om ook de 

eucharistie te kunnen vieren. Paus Franciscus moet op dit verzoek antwoord geven. Dat 

antwoord kan elk moment komen. En de verwachting is dat de huidige paus een 

uitzondering maakt op het celibaat voor gebieden als de Amazone. 

Hendro Munsterman werkt als kenner van het Vaticaan en de pausen voor het Nederlands 

Dagblad, heeft daarbij ook een eigen website Katholiek Inside en bezit tevens het vermogen 

om op heldere wijze en met aansprekende voorbeelden zijn verhaal te doen. Hij komt 

vrijdagavond 31 januari naar Maartensdijk in het kader van de Maand van de Bijbel die loopt 

van 24 januari tot 14 februari. De geboren Twentenaar zal spreken over het verschillend 

gebruik van de Bijbel door emeritus-paus Benedictus XVI en de huidige paus Franciscus. 

Waarin zitten ze op één spoor? En waar liggen de verschillen? 

Lezing over paus Franciscus en paus Benedictus XVI sluit aan bij film The two popes 

Er draait op dit moment een boeiende film over de twee pausen, de emeritus-paus 

Benedictus en de huidige paus Franciscus. Daarin wordt op ontroerende wijze duidelijk hoe 

deze beide herders verschillen van mening over actuele thema’s in de kerk en waar ze juist 

elkaar kunnen vinden. Het meest indrukwekkend gebeurt dat in het sacrament van de 

biecht. Beide kerkvorsten worstelen met een gewetensnood en willen dat uitspreken. Ze 

kunnen niet verder leven als ze geen innerlijke rust en vrede hebben. Daarom biechten ze bij 

elkaar. Dat is het mooie van katholiek zijn: de toegang tot sacramenten en de mogelijkheid 

om elkaar te vergeven. Dat bindt beide pausen meer dan hen scheidt. En misschien is dat 
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ook wel een weergave van de werkelijkheid van mensen binnen de kerk die van mening 

verschillen: om ondanks alles meer verbonden te zijn dan te verschillen. 

Alle mensen die vrijdagavond naar de lezing van Hendro Munsterman komen kunnen 

rekenen op een boeiend kijkje achter de schermen van het Vaticaan, maar krijgen ook nog 

een mooie toegift: het essay van Jacobine Geel bij de start van de Maand van de Bijbel.  

Schermen in de kerk en audiovisuele vernieuwing ook in Mantel 

Allen die dit weekend naar de kerk zijn geweest, hebben het gezien. Er lopen kabels en 

andere uitingen van elektronica door de kerk en ook in De Mantel. Twee zaterdagen achter 

elkaar is er hard gewerkt om alle voorwaarden in orde te maken voor de installering van 

nieuwe schermen in de kerk. Die komen er na een gift aan onze gemeenschap. En die 

schermen zijn een must voor iedere kerk die in deze tijd de deuren open wil zetten voor 

evenementen van het dorp en die in de liturgie op gepaste wijze gebruik wil maken van 

nieuwe technieken. Steeds meer kerken hebben deze schermen. We zullen in de komende 

weekbrieven uitleggen hoe we deze schermen denken te gaan gebruiken. Ze komen niet ter 

vervanging van de boekjes, ze zullen worden ingezet als het van toegevoegde waarde is. 

Maar we moeten onszelf ook de tijd gunnen om hier een weg in te vinden. We hopen alles 

klaar te hebben half februari als jongeren uit de hele parochie op zaterdagavond in onze 

kerk samen komen. 

Vergadering van werkgroepen op dinsdag 21 oktober 

Afgelopen dinsdagavond vond de vergadering van werkgroepen plaats in De Mantel. Dat 

gebeurde onder de bezielende leiding van Piet Geurtsen en Lia Thijs. Iedereen rapporteerde 

namens de eigen werkgroep. Het mooie en onderscheidende van onze geloofsgemeenschap 

is dat er nergens concurrentie is tussen werkgroepen. We zijn er voor elkaar en voor God, in 

dienstbaarheid en dankbaarheid.  

De Kinderkerk van komende zondag 2 februari, 09.15 uur,  staat in het teken van Maria 

Lichtmis: zingen, bidden, verhaal luisteren en tot slot een lichtje maken.  

In de Open Huisviering van 2 februari is Gerard Vendrig de gastvoorganger. Gerard Vendrig 

is een oom van Gea Lenssinck, halfbroer van Jan Lenssinck. Hij is actief als voorganger in de 

kerk in Montfoort. Gerard zong als kind, in de tijd van Mgr Van Straalen, in het koor van onze 

kerk. Hij komt dus op bekend terrein volgende week! 

 

Deze week zijn, samen met de envelop voor Kerkbalans, de nieuwe informatiekaarten 

betreffende onze Sint Maartenskerk (namen, telefoonnummers, emailadressen e.d. ) 

uitgereikt. Voor degenen die de informatie over Kerkbalans per post ontvangen en voor 

degenen die onverhoopt de kaart niet aangereikt of bezorgd kregen, zijn er kaarten  

beschikbaar. Deze liggen op het informatietafeltje in De Mantel.  

 

Zondag 2 februari 09.15 :   Zondag 2 februari 10.30 uur :  Zondag 9 februari 09.30 uur:  
Kinderkerk                             Open Huisviering                       Eucharistieviering 
                                                 Gerard Vendrig                           pastor Mauricio Meneses 
                                                 Familiekoor                                 Maartenskoor 
Misintenties zondag 2 februari: ouders De Groot – Gijsberts; ouders Lenssinck, Van den 
Brink en Vendrig; heer Huib Mekel; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; heer Dick de 
Wild; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 



 


