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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Soms zijn er van die momenten na een week met verdriet of zorgen, na een maand van verlies of 

oplaaiend virus, na een periode van afscheid en loslaten dat je geen lange teksten wilt lezen maar 

slechts een paar mijmeringen die je leegte weer een beetje vullen, je hart weer wat verwarmen en je 

ziel laten ademen in een wereld vol corona. Daarom in deze weekbrief een paar mooie teksten om 

weer even op adem te komen in een wereld die voortraast. 

 

VREDE VOOR JEZELF EN VOOR DE WERELD

Mijn God, lang heb ik gedacht 

dat de schraalheid van het land 

en de dorheid van de wereld 

een noodlot waren. 

Ik dacht dat het hart van de mens 

definitief van steen was, 

dat niets nog kon veranderen. 

Ik dacht dat het onrecht, het egoïsme, 

de wanhoop en de dood 

het laatste woord hadden. 

Ik dacht dat de wereld ten onder ging, 

dat ik vastzat in die spiraal 

en dat er niets meer te verwachten was. 

Maar ik heb het levende water gevonden 

dat mijn dorst heeft gelest en me moed heeft 

gegeven. 

Mijn standpunt is veranderd: 

ik heb U ontmoet. 

Vandaag geloof ik 

dat er nog een bron opwelt in mijn leven, 

dat de liefde sterker is dan de dood, 

dat het geloof bergen verzet,  

dat de vrede zegeviert over de oorlog 

 

RUSTEN IN U 

Heer, leer mij om te rusten. 

Leer mij om de zaken los te laten, 

om niet alles te willen regelen voordat ik ga slapen. 

Alsof ik alles zou kunnen regelen! 

Leer mij om zonder wrevel en wrok te accepteren dat ik moe ben, 

zonder verzet tegen de slaap die ieder mens nodig heeft. 

Leer me mijn werk op te bergen 

zonder mezelf te verwijten dat ik lui ben, 

of dom, of wat dan ook. 

Leer mij om de dag af te sluiten, 

hoe zou ik anders kunnen sterven? 

Want er zal na mij altijd werk overblijven. 

Leer mij om te aanvaarden dat ik niet U ben. 
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WEES NIET BANG 

Heer, door Uw Geest wilt U ons 

de moed schenken om te leven. 

U bent een en al liefde 

voor elke vrouw, voor iedere man, voor alle kinderen op aarde. 

Uw rechterhand rust op ons 

als een niet te bevatten gebaar van liefde, 

en de andere hand richt ons op 

en geeft ons een duwtje in de rug. 

Waarom zouden we dan bang zijn? 

 

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

 

Drie gespreksavonden over de blijvende kracht van de christelijke traditie  

aan de hand van het boek “Zout” van René Grotenhuis 

In onze post-christelijke cultuur wordt de christelijke traditie al snel gezien als iets van het verleden. 

Er zou niet veel meer te verwachten zijn voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en 

morgen. Het boek pakt de uitdaging op na te denken over de bijdrage van de christelijke traditie aan 

die fundamentele vragen zoals: het kwaad, het waartoe van vooruitgang en de betekenis van 

vrijheid. De werkgroep leerhuis OLV verzorgt drie gespreksavonden: een inleidende bijeenkomst op 

maandag 12 oktober en twee vervolgbijeenkomsten op de maandagen 26 oktober en 9 november. 

De bijeenkomsten vinden de plaats in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in 

Bilthoven en beginnen om 20.00 uur.  

U hoeft het boek niet van tevoren gelezen te hebben, u kunt het na afloop van de eerste avond 

kopen.  

Aanmelden voor 1 oktober via secretariaatolvbilthoven@gmail.com of 030-2740144.  

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

 

 

Vanaf heden kan ook op zondag weer gebruikgemaakt worden van het (invaliden)toilet  
in De Mantel. 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 4 oktober 10.30 uur:                                               Zondag 11 oktober 10.30 uur: 
Open Huisviering                                                                    Gebedsviering 
Martine Sloezarwij                                                                 Leo Fijen 
Gijsbert van der Linden en leden Familiekoor                 Peter Steijlen en leden  
                                                                                                    Maartenskoor 
 
Misintenties zondag 4 oktober: ouders De Groot – Gijsberts; heer Huib Mekel; mevrouw Rian 
Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Tiny van Stralen - Oudejans 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
Aanmelden voor de digitale Weekbrief op weekbriefsm@marthamaria.nl   
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