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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Lida Schuurman-van der Woude overleden, op 76-jarige leeftijd.  

Zondagmiddag – na de viering in onze kerk – bereikte ons het droevige bericht dat Lida Schuurman-

van der Woude is overleden. Ze stierf in de vroege ochtend van deze zondag in verpleeghuis De Biltse 

Hof waar zij sinds een operatie werd verzorgd. De laatste week werd duidelijk dat ze niet meer beter 

kon worden, ondanks de operatie. Ze moest nog een keer terug naar het ziekenhuis voor nader 

onderzoek en werd bij de terugkeer in De Biltse Hof getroffen door een hersenbloeding. Daarna was 

ze niet meer aanspreekbaar voor haar man Kees en haar zoons Dennis en Edwin. Ze blies haar laatste 

adem uit zondag 9 augustus en kreeg daarmee de rust waar ze intens naar verlangde.  

Alida Agatha Maria heette ze voluit. En die namen zeggen alles over haar katholieke wortels. Ze ging 

daarbij niet de makkelijkste weg. Want ze trouwde met Kees Schuurman en wist dat dit een heel 

andere cultuur betekende: het protestantse leven in Westbroek. Dat zal best veel van haar en haar 

man hebben gevraagd. Maar ze hielden veel van elkaar. En liefde doorstaat alle stormen. Ze werd 

opgenomen in de dorpsgemeenschap van Westbroek, ook omdat ze dienstbaar wilde zijn. Ze leefde 

voor een ander, nooit voor zichzelf. Met die onbaatzuchtige houding veroverde ze de harten van 

Westbroek, hetgeen zichtbaar werd in het feit dat ze werd gekozen in het schoolbestuur, een 

katholiek in het protestantse schoolbestuur. Dat zegt veel over de waardering in Westbroek voor Lida 

Schuurman die verbonden bleef met de kerk van Sint Maarten. 

De meeste leden zullen niet weten wie zij is. Als een stille gelovige en een bescheiden kerkganger 

wilde ze ook bij ons in de kerk niet vooraan staan. Ze leefde op de achtergrond, maar ze geloofde ook 

op de achtergrond. Dus zocht ze de achterste banken op, zeker op de kerkelijke feestdagen. Toen het 

vanaf mei steeds slechter met haar ging, meldde haar man Kees zich bij Ineke Geurtsen: of er namens 

onze kerk iemand langs wilde komen. Dat is gebeurd, een aantal keren in het verpleeghuis. Daar is 

gebeden, het Onze Vader en het Wees Gegroet, daar is ook de communie gebracht. Want ze was 

emotioneel. Vanwege alle kaarten die ze uit Westbroek mocht ontvangen, vanwege alle liefde die te 

groot was voor haar eigen hart. Ze wist dat ze die liefde van man en kinderen en van het dorp moest 

loslaten. En ze had daarbij de steun van Christus en Maria nodig. Zo is ze gestorven, als een 

katholieke vrouw die er voor iedereen wilde zijn. Op vrijdag 14 mei is de uitvaart in onze kerk voor 

een beperkt aantal mensen, om 10.30 uur. Anton Sonderman en Leo Fijen gaan voor in die viering 

ten afscheid. Een aantal leden van het koor zullen zingen, Gijsbert van der Linden begeleidt op het 

orgel. Lida Schuurman wordt daarna begraven op het kerkhof van Westbroek, op loopafstand van 

het huis waar haar man en zij zelf zo gelukkig zijn geweest, met de molen in het zicht waar haar man 

en zijn broer altijd handelden in diervoeders. Voor iedereen die wil condoleren is er na die laatste 

plechtigheid op het kerkhof alle gelegenheid in het dorpshuis van Westbroek. Moge Lida Schuurman 

rusten in vrede bij God. We wensen haar man Kees en de zonen Dennis en Edwin veel kracht toe. De 

naam van Lida Schuurman zullen we blijven noemen in onze vieringen. Zo blijft ze deel uitmaken van 

onze geloofsgemeenschap. 
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 “Lief en Leed” voortaan in deze weekbrief 

Mededelingen als het overlijden van een parochiaan werd de afgelopen jaren gedaan via de mail 

“Lief en Leed” en ook in de Weekbrief. De berichten overlapten elkaar vaak. Daarom is er voor 

gekozen om Lief en Leed-berichten voortaan structureel op te nemen in de Weekbrief. Op deze 

plaats veel dank aan Corrie Bosman die jaren aan een stuk ons allemaal op de hoogte hield van het 

Lief en Leed van onze geloofsgemeenschap. Daarmee heeft ze ons een grote dienst bewezen en 

mensen die ziek waren of gestorven waren een naam en een gezicht gegeven. Dat is een grote 

verdienste van Corrie Bosman, nog eens veel hulde. 

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

Bijzondere viering met Mauricio Meneses 

Het was zondag 9 augustus groot feest in de kerk van Sint Maarten. Daar leek het in het begin niet op 

want Mauricio Meneses belde vanuit Amersfoort om te zeggen dat hij door omstandigheden te laat 

zou komen. De aanvangstijd kon hij niet halen. Zijn auto stond ingesloten en werd daarna 

beschadigd. Met dat slechte begin van de dag spoedde Mauricio Meneses zich naar Maartensdijk. 

Daar wilde hij het goed maken. Dus zong hij op het einde van de viering een Mexicaans lied voor alle 

vrouwen in de kerk, voor Monique Fijen in het bijzonder. Zij vierde zondag haar verjaardag. Het was 

niet zomaar een Mexicaans lied. In zijn jeugd zong hij dit lied op zondag altijd met zijn ouders, met 

gitaarspel van zijn vader. Mauricio zong het lied met het Colombiaanse temperament dat hem eigen 

is en raakte zo de harten van iedere kerkganger. Op deze manier wordt de kerkgang een feest van 

het hart. En zeker ook met Mauricio’s samenvatting van zijn preek: “Met een goed geloof en een 

kurken ziel drijft men de zee over”. 

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

Maria ten Hemelopneming komend weekend 

‘Door uw genade, uw voorspraak en uw voorbeeld, verlos ons van alle kwaad, Onze Lieve Vrouw, en 

ontwar de knopen die ons afhouden van verbondenheid met God, opdat wij, bevrijd van zonde en 

dwaling, Hem mogen vinden in alle dingen, ons hart mogen plaatsen in Hem, en Hem altijd mogen 

dienen in onze broeders en zusters, Amen.’  

Paus Franciscus   

 

 

Zaterdag 22 augustus 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 23 augustus 10.00 uur:                                       Zondag 30 augustus 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                               Gebedsviering                                                                                                                                                          
pastor Jozef Wissink                                                           Isabella Goossens 
Gijsbert van der Linden en voorzang                              Muziek via beeldschermen                                                       
 
Misintenties zondag 23 augustus: heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; mevrouw Trees 
Joosten – Thomas; heer Johannes van der Kaay; familie J.C. Kemp – Vendrig; ouders Lenssinck, 
Van den Brink en Vendrig; Zuster Margareth; mevrouw Loes Spanjaart - Krösing 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties voor “Intentieboek”.  
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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