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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Het Licht van Pasen is ontstoken, op de 

ochtend van Paasmorgen.  

Dat gebeurde in een mooie viering vanuit onze 

kerk, met als voorgangers An Kolfschoten en 

Anton Sonderman. Op de plek van het koor 

zongen Monique Fijen, Anneke van Rijkom, 

Gerda Sonderman en Maria Peet. Zij werden 

begeleid door Peter Steijlen. Velen uit onze 

geloofsgemeenschap hebben dit Licht van 

Pasen werkelijk ervaren omdat ze via internet 

verbonden waren met de voorgangers en de 

leden van het koor. Zo waren ze niet in de 

kerk maar deelden ze wel met al hun vezels in 

de belofte van het nieuwe leven. Het was 

mooi om dit zo met elkaar te beleven, mede 

door de woorden in de overweging van Anton 

Sonderman. Hij citeerde uitgebreid uit de 

boodschap van paus Franciscus bij het extra 

Urbi et Orbi van vrijdag 27 maart, uit de 

Paasboodschap van onze pastoor Joachim 

Skiba en uit de boodschap van abt Denis 

Hendrickx van norbertijnen in Heeswijk-

Dinther. Maar hij verwees ook naar een 

uitspraak van de heilige Theresia van Lisieux: 

‘Je hoeft geen grote dingen voor God te doen, 

maar kleine dingen met grote liefde’. De 

gehele overweging van Anton Sonderman 

wordt weergegeven in het tweede deel van 

deze weekbrief. 

Paaskaars gezegend door pastoor Joachim 

Skiba in Jozefkerk te Hooglanderveen 

op Witte Donderdag hebben Monique en Leo 

Fijen de Paaskaars van Sint Maarten naar de 

Jozefkerk in Hooglanderveen gebracht. Daar 

zijn ze samen met de Paaskaarsen van alle 

andere kerken gezegend door onze pastoor 

Joachim Skiba. Op Paaszondag mocht deze 

Paaskaars worden opgehaald bij Roderick 

Vonhögen die iedereen even naar de 

persoonlijke ervaringen vroeg. Monique Fijen 

verwoordde dat daar heel treffend: ‘We 

missen de kerk, we missen elkaar, we missen 

de gezelligheid maar ook de emotie in een 

goede viering, zo’n gevoel dat je weet dat alles 

klopt. Een kerk die leeg is, is het 

tegenovergestelde. Alles oogt ook anders’. 

Daarmee heeft ze verwoord wat velen ervaren 

in deze dagen. De Paaskaars is juist daarom 

voor ons allen een teken van hoop. Daarom 

een foto van onze nieuwe Paaskaars, met 

Licht dat zichtbaar is. 

Volgende vieringen via internet op zaterdag 

25 april 19.00 uur, zondag 3 en zondag 10 mei 

om 10.30 uur. 

De vieringen via internet zijn goed bevallen. 

Velen hadden het gevoel alsof ze eindelijk 

weer een beetje thuiskwamen. Zo klonk het in 

de complimenten die werden uitgestrooid 

over de hoofden van An Kolfschoten en Anton 

Sonderman, over de zangkwaliteiten van Ria 

Peet, Monique Fijen, Gerda Sonderman en 

Anneke van Rijkom, maar ook over die van 

Wim Verheul, Ton Kemp en Henk Kemp en 

over de muzikale talenten van Peter Steijlen. 

Na afloop wist iedereen: we willen dit vaker. 

Martine Sloezarwij gaat dit voorbereiden voor 

3 (oorlog en vrede, onvrijheid en vrijheid) en 

10 mei (moederdag).  

Jozef Wissink gaat voor in de viering van 

zaterdagavond 25 april. Gijsbert van der 

Linden is de organist en er wordt gezongen 

door Stephan Burgers, Huub van Keeken, Leo 

Born en Ben Drenth van het Maartenskoor. 

Locatieraad en pastoraatsgroep komen 

donderdag 16 april bij elkaar 

Het nieuwe normaal van anderhalve meter in 

onze kerk: hoe gaan we dat organiseren? 
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Want reken maar: de regering zal in de naaste 

toekomst wat meer toestaan maar die 

anderhalve meter niet loslaten. De vraag is 

dan: hoe gaan we dan samenkomen en toch 

gemeenschap vormen? Daarover gaan 

pastoraatsgroep en locatieraad donderdag 16 

april vergaderen. In de volgende weekbrief 

wordt iedereen hierover geïnformeerd. We 

willen voorbereid zijn op een intelligente 

terugkeer naar een gewone samenleving die 

nooit meer normaal zal zijn.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasen 2020 overweging – van Anton 

Sonderman 

Lieve mensen van Sint Maarten, 

Pasen is het hoogtepunt van alle feesten in 

onze christelijke kerken. Na zijn lijden en dood 

is Christus opgestaan, verrezen uit de dood. Hij 

leeft verder, voor eeuwig. Dat is de kern van 

ons geloof. Daar mogen we ons aan 

vasthouden, zeker in deze moeilijke en 

onzekere tijd. We mogen bidden dat dit voor 

velen troost en bemoediging mag schenken. 

We vierden het altijd samen: Palmzondag, alle 

vieringen van de Goede Week tot en met 

vandaag, de eerste Paasdag. Dit jaar is alles 

anders. Maar gelukkig zijn en blijven we met 

elkaar verbonden; nu verbonden via internet, 

verbonden in geloof en gebed, verbonden door 

de nieuwsbrieven. Al is er fysieke afstand, ik 

hoop dat u ook verbonden blijft met mensen 

dicht om u heen. Dat kan nog op vele 

manieren. Dan denk ik aan een uitspraak van 

de heilige Theresa van Lisieux:  

Je hoeft geen grote dingen voor God te doen, 

maar kleine dingen met grote liefde. 

Vandaag wil ik graag enkele mensen citeren 

die de boodschap van Pasen heel dichtbij 

brengen. Zij vertellen over leven dat sterker is 

dan de dood. Een boodschap die we juist nu, in 

deze coronacrisis, heel erg nodig hebben.  

 

U hebt het vast gezien: onze paus Franciscus 

op een leeg Sint Pietersplein. Daar liep hij, 

alleen door de regen, die lange trap op. Een 

treffend beeld van eenzaamheid, van wat 

velen nu moeten ervaren. De paus zei in zijn 

overweging: 

Het lijkt nu al wekenlang of de avond is 

gevallen. Het duister is neergedaald over onze 

pleinen, onze straten en onze steden; het heeft 

zich meester gemaakt van ons leven. Het vult 

alles met een oorverdovende stilte en een 

troosteloze leegte, die alles op haar weg 

verlamt. Je voelt het in de lucht, je ziet het aan 

de gebaren, je ziet het aan hoe mensen kijken. 

We zijn bang en verward. We zijn kwetsbaar 

en we zijn de weg kwijt, en toch zijn we 

allemaal heel belangrijk en nodig.  

We moeten allemaal samen roeien en elkaar 

troost bieden 

Het is een tijd om ons leven weer naar U en 

onze medemensen te richten, God. Daarbij 

kunnen we een voorbeeld nemen aan veel 

mensen die ondanks hun angst hun leven 

gegeven hebben.  

Dat is de kracht van de Geest die wordt 

uitgestort en die zich uit in moedige en 

genereuze toewijding. Het is het leven van de 

Geest dat kan verlossen, verbeteren en tonen 

hoe onze levens verweven zijn met en 

ondersteund worden door gewone mensen die 

meestal vergeten worden, die niet in de 

krantenkoppen staan of op de catwalk in weer 

een nieuwe tv-show. Maar zij zijn degenen die 

nu de doorslag geven bij alles wat er gebeurt. 

 Artsen, verpleegkundigen, 

supermarktmedewerkers, schoonmakers, 

ziekenverzorgers, chauffeurs, wetshandhavers, 

vrijwilligers, geestelijken en nog vele meer, die 

begrepen hebben dat niemand het in z'n 

eentje kan doen. 

De hele toespraak van de paus kunt u nalezen. 

Toen was het stil. Aan het einde hief de paus 

de grote monstrans om ons allen te zegenen, 

door Christus. 

Onze pastoor Joachim Skiba schrijft in zijn 

paasbrief: 

Van de Paasgedachte dienen we toch elke dag 

te leven, als Jezus leerlingen. Daar vinden we 

immers de kern van ons geloof: Jezus heeft de 

duisternis van de wereld (en ook van ons) 

overwonnen; Hij is het Licht. Dit licht moet 

echter steeds weer aangewakkerd en 



doorgegeven worden en dat is de taak 

(roeping) van Zijn leerlingen. 

Wij mogen steeds weer beseffen: alles geven 

we allereerst met ons hart en niet met de 

hand. Moge het licht van Christus daarom 

vooral in ons hart blijven branden. Dat wens ik 

ieder van ons van harte toe. 

Ook deze paasbrief is de moeite waard om te 

herlezen, vandaag of later. 

Voor veel mensen is Goede Vrijdag dit jaar zo 

dichtbij: dood zonder uitzicht. Verdriet om 

geliefden die zijn overleden. Verdriet om 

mensen die in afzondering en eenzaamheid 

moeten leven. Uitzichtloosheid want niemand 

weet hoe lang het duurt en de tijd vertraagt. 

Toch werd het ook dit jaar PASEN. Het is 

Pasen, God laat ons niet in de steek. Hij wil ons 

bemoedigen. God is barmhartig. Jezus laat ons 

zien dat het leven sterker is dan de dood.  

Abt Denis Hendrickx o.praem. van de abdij van 

Berne, de Norbertijnen, sprak deze woorden 

met Pasen in 2019: 

Wie Pasen viert gelooft niet dat er geen dood 

meer bestaat. Pasen luidt niet het einde van 

de dood in. Wat Pasen wel inluidt is de 

overwinning op de dood. Angst en haat en 

dood, ze zullen altijd blijven bestaan, ze horen 

bij ons mens-zijn, daarom moet je ze ook niet 

ontkennen, ontvluchten of wegdrukken. Je 

moet er op durven vertrouwen dat ze niet het 

laatste woord hebben.  

De meest centrale vraag van Pasen is wellicht: 

durven wij, in vertrouwen op Gods 

aanwezigheid, op te staan tegen de feiten en 

te kiezen voor het Leven? Ze krijgen me niet 

klein, ik verlaag mij niet tot oog om oog, ik kijk 

niet verslagen toe en accepteer niet dat mijn 

relaties, mijn vrienden, mijn land, mijn volk 

worden uitgebuit of uitgemoord. En mijn 

antwoord zal niet ‘tand om tand’ zijn, maar ik 

kies voor het leven. Ik kies voor de liefde, koste 

wat kost. Dit gevoelen, deze wens heeft alles 

te maken met dat onuitroeibare verhaal van 

die ene mens die daar als geen ander in is 

geslaagd. Het levensverhaal van Jezus. In zijn 

verhaal is onze hoop gelegen, in zijn verhaal 

ontdekken wij de bron van ons bestaan, zijn 

verhaal geeft ons grond onder onze voeten. Hij 

heeft afscheid genomen met een machtig 

teken: liefde tot het uiterste toe, solidariteit 

tot over de dood heen.  

Wel angst, maar meer moed, wel pijn, maar 

geen haat, wel dood, maar te veel liefde. Zijn 

lichaam is gemarteld en gedood. Maar het 

laatste woord zal aan liefde zijn. Pasen gaat 

over een dood die veel dieper is dan de fysieke. 

Pasen zegt: uit die dood kun je opstaan, je 

kunt opnieuw beginnen, je toekomst ligt voor 

je open!  

Het verrijzenisverhaal van Jezus is hier het 

ultieme teken van. Lijden, marteling en dood 

hebben zijn geestkracht en zijn hoop niet 

kunnen vernietigen. Tot op vandaag is hij de 

tochtgenoot van al die mensen die beseffen 

dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor 

het aanschijn van deze aarde en dat ze met 

elkaar de opdracht hebben om te bouwen aan 

een nieuwe wereld waarin alles voor allen is. 

Dat geloof, die wetenschap heeft door de 
eeuwen heen velen geïnspireerd en geholpen 
om te doen wat gedaan moet worden: recht 
en bevrijding, vrede en verzoening, opstand en 
opstanding. De vrouwen waren de eerste 
getuigen hiervan, toen de mannen nog diep in 
zak en as zaten en er niets van begrepen. Zij 
voelden als eersten dat er iets nieuws zou 
gaan beginnen, dat er door de dood heen 
nieuwe kansen lagen, dat Jezus weliswaar 
fysiek niet meer aanwezig was, maar hen toch 
voor zou gaan naar die nieuwe wereld. Met 
nieuwe verhoudingen en een nieuwe orde van 
gerechtigheid. Daarom is het goed deze dag 
nadrukkelijk te vieren en het over de daken uit 
te roepen…  
Dadelijk zingen we een toepasselijk lied: 

Stil is de straat. Overal mensen in huizen 
verdwenen, 
even een luide sirene- stil is de straat overal. 
Refrein: 
Komt er, God, een nieuwe morgen als een 
teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw. 
 

Ik eindig met deze woorden van de abt: 

Pasen laat ons weten: 

Het is de moeite waard wegen te volgen 



die niet eindigen bij een graf 

maar horizonten openen op de hemel 

Pasen vieren we: 

Dat God en mensen elkaar raken 

Alleluja 

 

 

 
 

Misintenties zondag 19 april: heer Johannes van der Kaay; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; 
mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink – Korrel; mevrouw Tiny van Stralen – 
Oudejans; ouders Verweij en Miltenburg 
 

 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924. 
 
Een viering bekijken en beluisteren uit de  Heilig Kruiskerk in Amersfoort (voorgangers 
afwisselend pastoor Joachim Skiba, pastor Mauricio Meneses, pastor Roderick Vonhögen) kan 
via de website www.marthamaria.nl  
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering.   
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