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NIEUWS UIT ONZE EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Zegening van onze Paaskaars 

Paaskaars van Sint Maarten wordt gezegend 

door onze pastoor Joachim Skiba. Dat 

gebeurt zaterdagavond 11 april tijdens een 

Paaswake vanuit de St Josephkerk in 

Amersfoort. Alle locaties van Martha en Maria 

brengen daar hun Paaskaars naar toe, zoals 

alle locaties van Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort dat ook zullen doen. Dus de 

paarskaarsen van alle kerken waar Joachim 

Skiba pastoor van is, worden door hemzelf in 

een en dezelfde Paaswake gezegend. Namens 

onze geloofsgemeenschap brengen Monique 

en Leo Fijen de Paaskaars naar Amersfoort. Zij 

zullen die later ook weer namens onze 

gemeenschap ophalen. De Paaswake op 

zaterdag 11 april is via een livestream te 

volgen. Iedereen kan dus er zelf getuige van 

zijn hoe onze Paaskaars gezegend wordt. 

Palmtakjes vinden gretig aftrek 

Het was een komen en gaan van mensen, op 

maandag 6 april, aan de Sperwerlaan 3 te 

Maartensdijk. Daar lagen de palmtakjes in een 

mand te wachten, zoals ze een dag eerder 

gezegend waren door onze pastoor Joachim 

Skiba in Baarn. Dat gebeurde met een kleine 

plechtigheid in een grotendeels lege kerk. Die 

plechtigheid was losgekoppeld van de 

eucharistieviering. Na deze viering trad 

Joachim Skiba naar voren en zegende alle 

manden die aan de voet van het altaar 

stonden. Eenmaal terug in Maartensdijk 

werden ze voor de maandag zichtbaar voor 

iedereen neergezet op een tafel in de 

voortuin. Er is niet geteld, maar 50 tot 60 

mensen zijn wel langs geweest. Sommigen 

hebben een palmtakje ook meegenomen voor 

hun buren of vrienden.  

Meer dan eens begon er een gesprekje, steeds 

op veilige afstand. Over de verhuizing, over de 

fietstocht, over de kerk die gemist wordt, over 

de kleinkinderen die niet meer wekelijks 

gezien worden, over het uitblijven van sociale 

contacten, over de stilte die niet alleen tot 

meer lezen leidt maar soms ook verdrietig 

maakt. Zo was er een vrouw die haar dochter 

Esther noemde. Zij was 20 jaar geleden 

gestorven. En juist in deze tijden van sociale 

onthouding komt dat in één keer terug. Dat 

doet pijn, maakte ze wel duidelijk. Zo werd er 

gesproken over vreugde en verdriet en zo was 

de ontmoeting op veilige afstand voor een 

aantal mensen toch ook een klein geschenk. 

Zelfs een palmtakje breekt de dag, is een 

reden om er even uit te gaan en verzet de 

gedachten. We hadden toch niet kunnen 

denken dat we ooit zulke tijden zouden 

meemaken in Maartensdijk.   

Er zijn overigens nog takjes beschikbaar. 

Voor iedereen een boekje als bemoediging in 

deze week naar Pasen  

Bidden in tijden van beproeving, is een boekje 

met 64 pagina’s. Het staat vol met teksten en 

gebeden die zijn geschreven door spirituele 

leiders van dit moment en die kracht en hoop 

geven in deze moeilijke dagen van sociale 

onthouding. Volhouden, heeft premier Rutte 

dinsdag 7 april op een persconferentie gezegd. 

Ook met Pasen thuis blijven of dicht bij huis, 

met de afstand van anderhalve meter. Om 

deze dagen goed door te komen, hebben 

pastoraatsgroep en locatieraad voor iedereen 

een Paascadeau, dit boekje. Het ligt op 

zaterdag 11 april klaar van 9.00 uur tot 13.00 

uur, aan de Sperwerlaan 3. Anselm Grün, 

zuster Hannah van Loppem (waar we tijdens 
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de parochiereis de eucharistie zouden vieren), 

Manu van Hecke (waar we het bier van 

Westvleteren zouden proeven), Thomas 

Quartier, Paul van Geest en de nieuwe abdis 

van Brecht, zuster Katharina: ze komen met 

hun verhalen en gebeden. Af te halen 

komende zaterdag 11 april bij Sperwerlaan 3, 

als Paascadeau. 

Een woordje van penningmeester  
Loek Fonkert:  
Mijn grote dank aan de parochianen die aan 
onze kerk een gift hebben overgemaakt omdat 
wij in deze periode de collecte opbrengsten 
moeten missen. Nogmaals onze hartelijke 
dank!! 
An Kolfschoten wacht nog op intenties per 
mail  
Komende vrijdag is met via internet de 
meditatie bij het kruis van Christus te volgen. 
We leven in tijden die het ons moeilijk maken. 
Velen zullen willen bidden. Twijfel niet en 
stuur uw intentie op naar An Kolfschoten 
(jmkolfschoten@ziggo.nl of 0346-212827). In 
deze viering worden uw intenties hardop 
voorgelezen en neergelegd bij het kruis van 
Christus. Komende vrijdag 10 april is dit 
allemaal te horen via internet om 19.00 uur. 
En zondag is de gebedsdienst van Pasen te 
horen, ook via internet vanaf 9.00 uur in de 

ochtend, op 12 april.  
Pasen op televisie, NPO1 en NPO2 
In de vorige weekbrief hebben we bij de 
pastorale brief van pastoor Joachim Skiba 
reeds alle vieringen met Pasen uit onze 
parochie vermeld. Die kunt u volgen via de 
live-stream van de parochie. U kunt natuurlijk 
afstemmen op NPO1 en NPO2. Op Witte 
Donderdag is een unieke editie van The 
Passion te zien. Het is een jubileum, de tiende, 
met alle hoogtepunten van de voorgaande 
jaren en met een verteller Johnnie de Mol die 
live als verteller het lijdensverhaal brengt. The 
Passion brengt hoop en troost omdat het 
evenement net als wij allemaal binnen moet 
blijven. Geef mij je angst, is het thema. Het 
antwoord van deze prachtige editie is : Ik geef 
je er de hoop voor terug. Op NPO1, vanaf 
20.25 uur. 
Goede Vrijdag is te zien op NPO2, om 15.00 
uur, de veertien staties met bisschop Harrie 
Smeets van Roermond en met de prachtige 
klanken van Wishful Singing 
Paaszaterdag is de Paaswake er ook vanuit 
Roermond om 23.15 uur, op NPO2. En 
Paaszondag om 11.00 uur de rechtstreekse 
uitzending van de eucharistieviering uit de 
Munsterkerk te Roermond. Gevolgd door Urbi 
et Orbi met paus Franciscus en Pasen in Rome 
met Antoine Bodar, allemaal op NPO

Misintenties Witte Donderdag : pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; pastoor Van Leur; 
frater Bruno Peters; mgr. Van Straelen    
Misintenties Paaswake : heer Nico Bak; heer Etwald Goes; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – 
Ploeger; mevrouw Trees Joosten – Thomas; heer Jan van Lijden; heer Wim van Rijkom; mevrouw 
Nelly Sonderman – Wamsteker; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen 
– Zuidberg 
Misintenties Paasmorgen: mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; 
mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders Kemp - van de Burgwal; heer Dirk Klaarenbeek; heer en 
mevrouw Richard en Georgette le Mans; Zuster Margareth; heer Joop Uppelschoten 
 

 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924. 
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ZALIG PASEN VOOR IEDEREEN VAN DE KERK VAN SINT MAARTEN 

Bijna twintig jaar geleden waren velen van ons in Rome, met de eerste reis van onze kerk. We stonden 

bij de koepel van de Sint Pieter in de zon, we waren met tienduizenden op zondag op het plein, we 

voelden ons gezien met naam en toenaam tijdens de audiëntie met de paus op woensdag, we vierden 

ons geloof in de Kerk der Friezen in verbondenheid met de kerk der eeuwen. We deelden in de weg die 

Christus is gegaan, maar voelden ook letterlijk dat we op de schouders van zo veel geloofsgetuigen 

door de eeuwen heen stonden. En daar hoorden wij uit Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en 

Hollandsche Rading ook bij. We stonden er niet alleen voor. We werden gedragen door alle heiligen 

uit het verleden.  

Dat gevoel hebben we doorgegeven aan de hele geloofsgemeenschap, al die jaren daarna. Daar zijn 

geen woorden voor, dat is een intense emotie. Zo veel jaar later was dat diepe gevoel van geloof en 

verbondenheid er weer, midden in de crisis van dit moment. Er was geen zon, er waren geen 

tienduizenden mensen, er was geen audiëntie. Er was slechts leegte. Met regen, met een verlaten 

plein, met het vallen van de avond, met een troosteloos decor. Het gebeurde op vrijdag 27 maart. Een 

oude man van tachtig plus liep in zijn eentje naar de Sint Pieter en smeekte God of Hij bij ons wil 

blijven en onze leegte, angsten en eenzaamheid wil vullen, met barmhartigheid en genade. Het was 

een ontroerend tafereel, die oude paus Franciscus, met Christus in zijn handen voor ons. Zonder een 

woord te zeggen, met heel veel stilte.  

De paus stond er niet alleen. Hij stond op de schouders van alle christenen die hebben geleden en 

gebeden. Hij gaf ons allemaal mee: hoe duister het ook is, hoeveel sirenes er ook loeien, hoe 

uitzichtloos het ook lijkt, we staan er niet alleen voor, we zijn verbonden met christenen door alle 

eeuwen, we worden gedragen door Christus die met ons lijdt en we geloven ten diepste dat God ons 

optilt uit deze tijd van lijden en eenzaamheid. We keken met ons allen naar televisie en later op 

internet, we zagen regen, verlatenheid en duister, maar we waren nooit zo verbonden met elkaar en 

met God. Die verbondenheid hebben we misschien wel meer ervaren dan twintig jaar geleden. Omdat 

de nood zo groot is. Omdat we hunkeren naar de bevrijding uit dit onzichtbare kwaad. Omdat we de 

tranen dichtbij weten en elkaar ook bijna niet zien. 

Die verbondenheid met elkaar en met God die het leven wil, die troost in ons geloof dat zich niet 

neerlegt bij de eenzaamheid, het diepe besef dat we niet aan ons lot worden overgelaten en de 

genade dat God met ons meetrekt, dat allemaal wensen u toe, leden van de geloofsgemeenschap van 



Sint Maarten. We bidden dat we zo Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag 

mogen vieren. Verbonden met elkaar en met God om zo Licht van Christus te ervaren en te geloven 

dat we er niet alleen voor staan. Want Maria is er ook nog. Paus Franciscus zocht vrijdag 27 maart als 

eerste steun bij Maria. Wij doen dat ook in deze Paaswens, met de foto uit onze eigen kerk van 

brandende kaarsen bij Maria. Die kaarsen staan voor alle zorgen, vragen en gebeden van ons tot 

Maria. Zij draagt ons door deze tijden heen, zoals zij er was voor haar Zoon. Zo is zij er voor ons allen. 

Dat het zo Pasen mag zijn, hoop op leven door alles heen.  

 

Zalig Pasen, toegewenst door de leden van de Pastoraatsgroep en Locatieraad. 

 

Maartensdijk, 8 april 2020, midden in de Goede Week.  

 

 

 


