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De Weekbrief wordt 
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Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

GEEF ONS WEER EEN LIED – INSPIRERENDE 

TEKST VAN WIM HOUTMAN 

Heer, open mijn lippen, 

mijn mond zal zingen van uw lof. 

Dank U voor een nieuwe dag. Het werd licht en 

we zijn opgestaan, 

het is Pasen geweest. 

We vertrouwen ons aan U toe, 

zo blij, bezorgd of bang als we zijn. 

En vandaag willen we ook het andere leed 

op de wereld dan dit virus niet vergeten. 

Een christelijke vrouw die zweepslagen krijgt. 

Familie en vrienden van een stel jonge surfers. 

Wanhopige guerillastrijders in West-Papoea. 

Racisme en misbruik, onderdrukking en 

verveling 

die onder de radar ‘gewoon’ doorgaan. 

Heer, ontferm U. 

Laat merken dat U het ziet. 

Maar we mogen nu niet zingen van uw lof, 

niet samen in elk geval, 

en we missen het stukje brood, de slok wijn 

 

 

 

 

waarmee U dicht bij ons komt, ons vervult. 

Toch aanbidden wij U, Vader, 

want U wordt niet ziek of moe, 

U sluit uzelf niet op, 

U ziet ons waar we ook zijn. 

Als wij onze lege handen uitstrekken, 

Heer, kom ons tegemoet. 

Leg weer een lied in onze mond, 

opdat de lofzang niet verstomt, 

uw troon staat voor eeuwig. 

Kinderen konden weer naar school, dat is fijn. 

Ze hadden elkaar gemist. 

De kinderen die niet kwamen opdagen, 

God, U ziet hen; bescherm hen en help hen. 

We danken u voor de werkers in de zorg, 

voor de steun en liefde die zij geven, 

soms even om de protocollen heen. 

We bidden dat U hen draagt en hun gezinnen. 

Heer, U richt de gebogenen op, 

eenzamen geeft U een thuis, 

bij U is bevrijding van de dood, 

Halleluja, het is Hemelvaart 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP, vieringen in de komende week en meer  

We wachten nog steeds op de instructies van de Nederlandse bisschoppen voor de vieringen vanaf 

zondag 7 juni. Want we mogen best een beetje blij zijn omdat we elkaar weer gaan zien en samen 

kunnen vieren. We mogen ook glimlachen omdat rond Hemelvaart we daadwerkelijk ervaren dat 

Christus ons niet alleen laat. De geest van Christus woont al in ons hart. En met blijheid hebben we 

plannen gemaakt voor vieringen vanaf zondag 7 juni, eerst voor 30 mensen, vanaf 1 juli voor 50 

mensen. Hoe die plannen er uit gaan zien en wat dat voor ieder betekent, leest u in de komende 

weekbrieven. Met blijheid kijken we ook naar de komende negen dagen, een noveen in de letterlijke 

betekenis van het woord. Vanavond is de aftrap door An Kolfschoten en Leo Fijen, om 19.00 uur. 

Het licht van de noveen – negen dagen van Hemelvaart tot Pinksteren – wordt ontstoken. En ieder 

kan dat rechtstreeks meemaken of terugluisteren. Geef ons een lied, heet de tekst aan de voorkant 

van deze weekbrief. En gezongen wordt er uit volle borst om de vreugde van deze dagen te vieren. 

Van Hemelvaart tot Pinksteren: dat is ook de versoepeling in de samenleving. We mogen weer 
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ademhalen, we komen tot leven, juist nu Christus naar zijn Vader gaat. Hij laat ons niet alleen. En 

soms maakt dat ons stil. Komende zaterdag om 19.00 uur is er dan ook een stille viering met Jozef 

Wissink. Zonder boekje, zonder zang, zonder toeters en bellen, maar wel met Christus in ons hart en 

op weg naar de Geest van Pinksteren. Tenslotte is er op vrijdagavond 29 mei om 19.00 uur de 

vreugdevolle begroeting van de Geest, met koorzang. Geef ons een lied. Nou, er wordt gezongen, 

ieder kan thuis meezingen. Zonder consequenties want we zitten vele meters van elkaar in onze 

huizen. En we kunnen meebidden met Isabella Goossens en Anton Sonderman. Alsof het de Drie-

eenheid is, met drie vieringen, zo gaan we naar Pinksteren toe en zo mogen we meemaken dat God 

ons niet alleen laat. We wensen iedereen een mooie noveen toe, van Hemelvaart naar Pinksteren.  

 

 

Vieringen komende week, te beluisteren via www.marthamaria.nl   

Ook op een later tijdstip via het Radioarchief.  
 

Woensdagavond 20 mei 19.00 uur: Gebedsviering voor Hemelvaartsdag  
met An Kolfschoten en Leo Fijen, zang door leden Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen  
 
Misintenties: heer Etwald Goes; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Loes 
Spanjaart – Krösing; heer Tom Veringa en familie; heer en mevrouw Gerard en Marie-
José Janssen – Zuidberg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zaterdag 23 mei 19.00 uur: stille viering met pastor Jozef Wissink  
 
Misintenties: ouders Verweij en Miltenburg; heer Johannes van der Kaay; familie J.C. 
Kemp – Vendrig; Zuster Margareth; ouders Stornebrink – Korrel; heer Joop 
Uppelschoten;  
heer Paul Wolvenne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vrijdag 29 mei 19.00 uur: gebedsviering voor Pinksteren  
met Isabella Goossens en Anton Sonderman,  
zang door leden Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen 
 
 

 

 

 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924 
 
Uw bijdrage voor de “collecte” is steeds welkom op NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha 
Mariaparochie Maartensdijk  
 
Een viering bekijken en beluisteren uit de Jozefkerk in Hoogland, met een voorganger uit ons 
pastoraal team, kan via de website www.marthamaria.nl of www.rkeemland.nl  
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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