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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Anneke Kemp krijgt Paaskaars uit handen van Loek Fonkert 

Het is een gebruik dat in veel kerken gehanteerd wordt om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En 

onze kerk van Sint Maarten is daar geen uitzondering op. De Paaskaars van het jaar daarvoor gaat 

naar een vrijwilliger die model staat voor alle vrijwilligers. In die ene vrijwilliger worden alle 

vrijwilligers gehuldigd. Want samen maken we de kerk tot een gastvrije geloofsgemeenschap. 

Onmisbare schakel daarin is de ledenadministratie die wezenlijk is voor de voortgang van ons geloof. 

Vroeger kregen we alles aangereikt via de wereldlijke overheid. Tegenwoordig moet elke kerk daar 

veel meer moeite voor doen. De persoon die deze moeite symboliseert is Anneke Kemp. Vrouw die 

nooit in de schijnwerpers staat en het liefst op maandagochtend haar werk doet. Als alle 

trompetgeschal van de zondag en als alle koffiekopjes op zondagmiddag gerinkeld hebben in de 

Mantel, zit zij daar. Om 9.00 uur op maandagochtend. Onttrokken aan alle schijnwerpers. Maar zij – 

en niemand anders – laat via de ledenadministratie het licht schijnen over ons allemaal. Ze weet 

alles, ze is eigenlijk ons data-geheugen. En ze bewaart – net als Maria in het kerstverhaal – alles in 

haar hart. En ze geeft door wat van belang is voor ons allemaal. Dus als Anneke Kemp je belt, moeten 

alle bellen afgaan, want dan is er echt wat aan de hand. Zonder stemverheffing, in haar tempo, met 

veel discretie wijst ze de richting aan van onze kerk. Ze is er altijd en ze is nooit uit het veld te slaan. 

Ook niet door de jongste technieken van het administratiesysteem. Anneke is voor niets en niemand 

bang en is de baas over elke computer. We danken haar voor dit onbaatzuchtige werk dat als een 

onmisbare schakel in onze geloofsgemeenschap wordt ervaren. Geen werkgroep kan functioneren 

zonder haar informatie, geen Kerkbalans heeft kans van slagen zonder haar data. Daarom was het 

mooi dat haar collega-vrijwilliger bij Kerkbalans – Loek Fonkert – haar deze Paaskaars uitreikte. Het 

grote applaus in de kerk maakte duidelijk dat iedereen Anneke Kemp een warm hart toedraagt. We 

kunnen haar niet missen, geen dag, geen week, geen zondag en geen maandag. 

Kerkbalans weer groot succes  

De exacte cijfers zijn nog niet bekend. Maar we naderen het recordbedrag van vorig jaar. Toen 

gingen we met de actie Kerkbalans over de magische grens van 40.000 euro. Dit jaar komen we nu al 

heel dicht in de buurt. Dat is onvoorstelbaar veel voor een geloofsgemeenschap met 392 zielen en 

ruim 100 huishoudens. Het geeft maar weer eens aan dat we geven om elkaar, dat we thuiskomen in 

de kerk en dat we God dankbaar zijn. Want dat drukken we uit met Kerkbalans, onze jaarlijkse 

financiële bijdrage aan de lokale kerk van Sint Maarten. Dank aan allen die langs de deuren gingen, 

dank aan allen die geld gaven, dank aan Loek Fonkert, Kees Baas en Anneke Kemp die deze actie elk 

jaar organiseren. We zijn trots op jullie, we zijn trots op onze kerk, we zijn dankbaar naar God. En we 

wachten op het moment dat Loek Fonkert ons tot in detail bijpraat over de resultaten van Kerkbalans 

in de katholieke geloofsgemeenschap van Maartensdijk. 

Volle Mantel bij lezing Vaticaankenner Hendro Munsterman over twee pausen 

Het gebeurt niet vaak dat de bezoekers van een activiteit in onze Mantel zo verschillend van 

herkomst zijn: mensen uit onze eigen geloofsgemeenschap, maar ook kerkgangers van de 

Ontmoetingskerk aan de Julianalaan, protestanten helemaal uit Soest en katholieken uit de regio 
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buiten onze dorpen. Het was een gemêleerd gezelschap dat onvoorstelbaar heeft genoten van de 

lezing van Vaticaankenner Hendro Munsterman over de twee pausen afgelopen vrijdag 31 januari. En 

allen zijn er ook veel wijzer van geworden. Hoe lezen Benedictus XVI en Franciscus de Bijbel en 

verklaart die Bijbelse blik hun verdeeldheid? Volgens Hendro Munsterman is het favoriete Evangelie 

van de emeritus-paus Benedictus dat van Johannes. Dat begint met een idee en het idee bepaalt het 

verhaal. Van boven naar beneden. Zo denkt Benedictus XVI ook: van boven naar beneden. De lokale 

kerk is slechts te begrijpen via het geheel van de wereldkerk. Franciscus heeft als favoriete Evangelie 

dat van Lucas. En daar zijn de armen de leidraad. Franciscus was vroeger chemicus, begint bij de 

materie en bij alles wat hij tegenkomt op aarde. Hij gaat van beneden naar boven, in alles. Ook in het 

bespreekbaar maken van delicate kwesties. Dat zie je ook aan de synodes die hij organiseert. Die 

gaan nooit over tijdloze thema’s, maar steeds over urgente dilemma’s in onze tijd. Hoe moeilijker het 

thema, hoe liever Franciscus iedereen daarover laat meepraten. Van beneden naar boven, als een 

proces dat de tijd neemt om met de kunst van onderscheiding – jezuïeten eigen – de goede 

resultaten aan zo’n synode over te houden.  

De lezing duurde anderhalf uur en was van begin tot het einde boeiend. Om 22.00 uur ging iedereen 

naar huis. Sommigen met een abonnement op de krant van Hendro Munsterman, het Nederlands 

Dagblad. Ieder die een abonnement nam, kreeg daar een Kloosterbijbel cadeau bij. Zo deed Hendro 

Munsterman goede zaken maar betoverde hij de aanwezigen vooral met een uitleg over de top van 

de katholieke kerk zoals je die nooit hoort. Het was daarmee een onvergetelijke avond geworden, 

deze laatste dag in januari. 

Maartenskerk ruim vertegenwoordigd op dag over missionaire kerk in Soest 

Op 30 november werd de eerste stap gezet door alle locaties van onze parochies. We kwamen toen 

in Baarn samen om te praten over de missionaire kerk. Hoe kunnen we als parochie en als locatie 

meer betekenen voor mensen die zelden of nooit in de kerk komen? Het boek Als God renoveert is 

daar de leidraad in. De auteurs, een Canadese priester James Mallon, vraagt ons drie dingen te doen: 

met Christus een relatie aangaan, open gaan voor heilige Geest en meer plaatselijke leiders rondom 

de pastoor organiseren. Daar ging het zaterdag 1 februari over in Soest, als vervolg op 30 november. 

Namens Maartensdijk waren Jellie Klaver, Johan van Stralen, Isabella Goossens, An Kolfschoten, 

Anton Sonderman en Leo Fijen daar. We zullen daarover verslag uitbrengen op de open avond in 

april, na Pasen. Dan zijn we ook geweest op de landelijke conferentie in Oudenbosch, op 24 en 25 

maart. Wordt dus vervolgd.   

Voor de agenda van iedereen 

Spiritueel filmfestival in Michaëlkerk De Bilt begint vrijdag 7 februari (drie films) en zaterdag 8 

februari. Voor meer informatie www.katholiekekerkdebilt.nl  

Op de website van onze parochie, bij onze eigen locatie, zijn de foto’s van het kerstspel te vinden. 

https://marthamaria.nl/fotos-kerstspel-sint-maarten/ 

Tenslotte: 15 februari Jongerenviering  in onze kerk . Begint met inloop om 19.00 uur van jongeren 

uit de verschillende kerken, rond 20.30 uur eucharistieviering met Mauricio Meneses. 

 

Zondag 9 februari 09.30 :    Zaterdag 15 februari vanaf 19.00 :    Zondag 16 februari 10.30: 
Eucharistieviering                 Jongerenbijeenkomst/viering            WOCO-viering 
Pastor Mauricio Meneses   Pastor Mauricio Meneses                    Anton Sonderman 
Maartenskoor                                                                                          Samenzang 
Misintenties zondag 9 februari: heer Nico Bak; mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer en mevrouw 
Ben en Ida Hak – Ploeger; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Jan van Lijden; heer en mevrouw 
Richard en Georgette le Mans; heer Ben Woorts 
 

 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/
https://marthamaria.nl/fotos-kerstspel-sint-maarten/

