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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

We hoeven er geen doekjes om te winden, het zijn beroerde tijden. Voor de slachtoffers van 

corona, voor hen die achterblijven, voor de mensen die besmet zijn, voor ieder die in quarantaine 

moet, voor alle mensen die in onzekerheid leven, voor zo velen die hun baan verliezen, voor ieder die 

in de zorg of het ziekenhuis werkt, voor allen in het onderwijs. Voor wie niet eigenlijk? We hadden 

niet kunnen vermoeden dat het virus zo ongenadig hard zou terugslaan. Zo hard dat we weer terug 

moeten naar 30 mensen in de kerk. Dat voelt als oneerlijk, maar bijna iedereen is verliezer. Dus laten 

we luisteren, ons best doen, er zijn voor onze naasten, niet mopperen en oog blijven houden voor 

wat nog steeds mooi is. Henny van Breukelen, onze trouwe kerkganger uit Loosdrecht, bracht 

onderstaande tekst mee. Als een open deur naar schoonheid. Ernaast staat een globale vertaling. 

Lees, wees stil, kijk goed om je heen, koester datgene wat wel goed is en bid elke dag. Dan zijn we in 

gebed met elkaar verbonden, ook als we elkaar niet zien. En als het goed voelt om dat dagelijkse 

gebed te doen, steek dan een kaars aan. Want bij een ontstoken kaars valt het licht ook op je 

sombere gedachten en wordt die somberheid neergelegd bij God. Als je bidt bij kaarslicht, merk je 

dat het Licht van God over je komt. Dan kan de vrede over en in je komen. 

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

An Unexpected View 

A quiet day, a pleasant day 

With autumn in the air, 

We took the narrow woodland path 

As peace grew everywhere. 

 

The smell of woodsmoke drifting by, 

Wet leaves beneath our feet 

When suddenly around a bend 

The picture was complete 

 

A lake lay dreaming in the sun 

So tranquil on this day 

It captured every heart and mind 

The world seemed far away 

 

So when your life seems dull and drear 

In need of something new, 

Be patient, round en bend you”ll find 

An enexpected view. 

 

Iris Hesselden 

 
Een onverwacht uitzicht 
Een rustige dag, een fijne dag 
Met de herfst in de lucht 
We nemen het smalle bospad 
Waar overal vrede groeit. 
 
De geur van hout drijft voorbij, 
Natte bladeren onder onze voeten, 
Als plotseling na een bocht 
Het plaatje voor ons ligt. 
 
Een meer ligt te dromen in de zon 
Zo rustig op deze dag 
Het verovert elk hart en elke geest 
De wereld lijkt ver weg 
 
Dus als je leven saai en somber lijkt 
Je hoopt op iets nieuws   
Wees geduldig, loop en kijk om de hoek 
En je vindt een onverwacht mooi uitzicht. 
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Bidden bij kaarslicht 

Als je bidt, dan ben je niet met jezelf bezig maar altijd met de ander. Want bij het bidden richt je je 

tot de Ander of dat nu Maria, Christus of God is, Franciscus, Dominicus of Augustinus. En als je hulp 

vraagt aan de ander erken je dat je het zelf niet redt. Dat is al relativerend, werkt bevrijdend en geeft 

daardoor ruimte en vrede. Daarom is het goed dezer dagen te bidden voor onze zieken, onder meer 

Kees Miltenburg en Max Joosten. Max, een 88-jarige Brabander uit Bilthoven, heeft zaterdag de 

ziekenzegen ontvangen en weet dat hij niet meer beter zal worden. Maar de liefde vergoedt veel. 

Zoals zijn kinderen hem nabij zijn, dat is troostend in het verdriet. 

Wereldmissiemaand met als thema “Gelukkig de vredestichters “Missiezondag op 18 oktober 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 

gemeenschap die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. 

Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de 

grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt. Geef gul op de collecteschaal of maak uw 

bijdrage over de NL65 INGB 0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag.  

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken  
Zondag 18 oktober 10.30 uur:                                                  Zondag 25 oktober 10.30 uur:                                          
Gebedsviering                                                                              Eucharistieviering                                                                                                                   
Anton Sonderman                                                                       pastor Jozef Wissink                                                          
Gijsbert van der Linden en voorzang                                      Gijsbert van der Linden en voorzang                                                         
Collecte Missiezondag                                               
 
Misintenties zondag 18 oktober: heer Etwald Goes; mevrouw Trees Joosten – Thomas; heer 
Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek; heer Jan van Lijden; heer Wim van Rijkom ; 
mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; heer Dick de Wild 
 
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   
 
Collectebijdrage welkom op NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha Maria-Sint Maarten 
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