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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Wim Dijkkamp onverwacht overleden
Wim Dijkkamp is afgelopen maandag onverwacht overleden op 65-jarige leeftijd. Wim is echtgenoot
van Marlies, vader van Anouk en Joris, schoonvader en opa.
Marlies Dijkkamp-Berns is lid van onze parochiegemeenschap, zij zong in het verleden in het
Gelegenheidskoor en heeft ook op diverse momenten dwarsfluit gespeeld in onze kerk.
Wij condoleren Marlies en allen om haar heen met dit grote verlies en wensen hun veel troost toe nu
en in de toekomst.
De crematie heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden.
Een condoleance kunt u sturen naar Mercuriushof 18, 3738 XJ Maartensdijk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWS UIT DE KERK IN NEDERLAND
Afgelopen woensdag overleed Adrianus kardinaal Simonis, de emeritus-aartsbisschop van Utrecht en
de oud-voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Vanaf 1985 ben ik actief in de
kerkelijke journalistiek. En sinds dat moment maak ik kardinaal Simonis van nabij mee, ook in zijn
laatste jaren. Soms belde hij me spontaan op, dan weer had hij kritiek. Maar steeds was er een diepe
verbondenheid, ook al bleef hij tot het einde recht in de leer. Dat had alles te maken met zijn grote
hart voor mensen. Uiteindelijk heeft deze aartsbisschop het mogelijk gemaakt dat Gerard Zuidberg en
Marie-José Janssen konden trouwen met elkaar. En tenslotte heeft deze Ad Simonis ons van harte
opgenomen als een zelfstandige parochie, met dank ook aan Gerard de Wit en Jan de Kok, de
toenmalige hulpbisschop. In die zin is deze kardinaal belangrijk voor ons in Maartensdijk geweest.
Voor een aantal media schreef ik onderstaande column tijdens onze vakantie in Drenthe. Die deel ik
met u allen in deze weekbrief en wijs u er daarnaast op dat de uitvaart van kardinaal Simonis
donderdag 10 september plaatsvindt in de Catharinakathedraal te Utrecht en rechtstreeks zal worden
uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2.
KARDINAAL
persconferentie belegd. Journalisten zaten al
Een paar jaar geleden ging de Tour de France
te wachten op de nieuwe kardinaal voor
van start in Utrecht en vloog de proloog door
Nederland. En die kwam vanaf de Maliebaan
de Biltstraat. De renners flitsten een voor een
per fiets naar de plek van de persconferentie.
langs het voormalig kantoor van het
Op zijn gemak, door de Biltstraat. Dat tekent
secretariaat van de Nederlandse
Adrianus kardinaal Simonis, een kardinaal die
bisschoppenconferentie. Ik was die zaterdag
het hart van een dorpspastoor had en in alles
toeschouwer en stond recht tegenover mijn
heel gewoon en nabij was gebleven. Dat gold
voormalige werkplek, want ik redigeerde daar
trouwens niet voor kerkpolitieke zaken, want
het kaderblad van de kerkprovincie. Die
hij was recht in de leer. Nooit zal ik vergeten
middag moest ik vaak aan Ad Simonis denken
dat deze Ad Simonis in het kantoor van
want hij legde in 1985 dezelfde route af toen
diezelfde Biltstraat nee zei tegen mevrouw
hij door paus Johannes Paulus II tot kardinaal
Catharina Halkes. Zij mocht niet het woord
gecreëerd was. Er werd in allerijl een
voeren tijdens het pausbezoek van 1985. Het

was het begin van de Acht Mei Beweging die
Mensen nabij, in de luwte, als een
een ander gezicht van de katholieke kerk
goedmoedige pastoor die ook wat minder
wilde laten zien. Ik stond erbij, keek ernaar en
streng werd en steeds meer naar het midden
zag hoe Ad Simonis worstelde, zoals ik hem
van de kerk opschoof. In die zin is hij voor de
ook van nabij meemaakte bij de twee
KRO van grote betekenis geweest. Want hij
kortgedingen. Die waren tegen hem
bleef de zendtijd van de bisschoppen aan de
aangespannen vanwege zijn uitspraken over
KRO toevertrouwen. Zo is hij ook een sterke
een homoseksuele huurder en een artikel over
verbindende kracht geweest voor het
feministische theologie. De kerk zat in de
katholieke achterland. Daar ben ik hem zeer
beklaagdenbank, zoals hij later ook zou
dankbaar voor. Vorig jaar zocht ik hem op in
ervaren rond seksueel misbruik. Het waren
Voorhout waar hij zijn laatste jaren sleet, met
niet zijn sterkste momenten. Maar het zou
zijn postzegels. Hij verlangde naar God maar
hem tekortdoen om het daarbij te laten. Want
zag op tegen de nauwe poort van de dood. Ik
diezelfde Ad Simonis ging na de
hoop en bid dat hij nu in vrede bij God is.
vuurwerkramp van Enschede onmiddellijk de
Rust zacht!
ziekenhuizen af. Dat was hij ook, steeds meer.
LEO FIJEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 12 september van 10-12 uur
kunt u gebruikte kleding en schoeisel bij de Maartenskerk brengen, bij het hek aan de voorzijde.
De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar noodhulpprojecten van Cordaid, waarin Mensen In
Nood een aantal jaren geleden, samen met andere organisaties als Memisa, is opgegaan.
Cordaid biedt wereldwijd noodhulp aan mensen die slachtoffer zijn geworden van oorlog,
natuurrampen, honger of onderdrukking. Met structurele projecten biedt Cordaid mensen weer een
beter bestaan, denk aan onderwijs, voorlichting en schoon water.
Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken
Zondag 13 september 11.00 uur:
Eucharistieviering
Pastoor Joachim Skiba
Gijsbert van der Linden en voorzang

Zondag 20 september 10.30 uur:
Open Huisviering
Martine Sloezarwij
Gijsbert van der Linden en voorzang

Misintenties zondag 13 september: mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Pietsje Huitenga –
Bijlsma; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Jan van Lijden; heer en mevrouw Richard en
Georgette le Mans; ouders Stornebrink – Korrel; mevrouw Els van Stralen; heer Ben Woorts
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl
U kunt zich aanmelden voor de Weekbrief per mail op weekbriefsm@marthamaria.nl

