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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Max Joosten op 88-jarige leeftijd overleden 

Op vrijdagmorgen, in de vroege uren, is onze 

geliefde kerkganger Max Joosten overleden, in 

zijn eigen huis. Drie weken geleden ontving hij 

de ziekenzegen van Anton Sonderman en Leo 

Fijen, in het bijzijn van zijn dochters Astrid en 

Monique. Dat was een ontroerende 

plechtigheid omdat de Paaskaars brandde en 

alle andere kaarsen waren ontstoken aan dat 

Paaslicht. Dat wilde Max zo omdat hij geloofde 

dat hij geboren was en is in het Licht van de 

Eeuwige. Datzelfde weekend was hij met zijn 

dochter Astrid in de gebedsviering. Het was de 

laatste keer dat hij in de kerk was. Iedere 

aanwezige voelde dat en maakte aan het 

einde een erehaag op anderhalve meter voor 

Max. Zo werd hij uitgezwaaid, een uitvaart bij 

leven. Er was voorspeld dat het zou regenen, 

volgens de buienradar. Maar God wilde het 

anders. Daarom scheen tegen alle 

verwachtingen in de zon toen Max naar de 

auto van zijn dochter Astrid liep. Onder luid 

getoeter nam hij afscheid, voor het laatst, als 

een koninklijk afscheid, zoals zijn dochter het 

verwoordde. Wat zullen we hem missen, deze 

lieve man, vader, grootvader. Komende week 

is het laatste afscheid, met Allerzielen noemen 

we de naam van deze altijd optimistische 

Brabander, Max Joosten. Dat hij moge rusten 

in vrede bij God. We bidden voor Max, voor 

zijn kinderen en kleinkinderen, voor allen die 

Max een warm hart toedragen. 

Kerk drie dagen op rij open, dus ook met 

Allerzielen op maandag 2 november van 

18.00-20.00 uur 

Wat doe je met Allerzielen als er op de 

speciale viering op zondag ter herdenking van 

de overleden dierbaren maar 30 mensen 

mogen zijn? Als we de familieleden een plek 

geven en als we ook nog ruimte maken voor 

mensen die meer dan een jaar geleden hun 

dierbaren verloren, dan is het vol. Het is een 

dilemma waar veel kerken mee te maken 

krijgen. En niemand heeft de goede oplossing 

die recht doet aan de gevoelens van verdriet 

en verlies. Ook wij niet. Daarom brengen we 

hier extra onder de aandacht dat de kerk niet 

alleen open is voor de 30 gereserveerde 

plekken op zondag 1 november maar ook op 

zaterdag 31 oktober en op maandag 2 

november. Dit betekent dat ieder die een 

kaarsje wil branden bij de naam van de 

overleden dierbaren dat zaterdagmiddag kan 

doen tussen 14.00 uur en 16.00 uur maar ook 

maandagavond tussen 18.00 uur en 20.00 

uur. We willen iedereen de kans geven stil te 

staan bij de naasten, een kaars op te steken 

en ook gewoon even te knielen of te zitten in 

de banken. Allerheiligen en Allerzielen zijn er 

voor iedereen. Zo proberen we recht te doen 

aan Sint Maarten: onze kerk en onze 

geloofsgemeenschap als een ruimte voor 

iedereen om verdriet, liefde en herinneringen 

te delen met de overleden naaste, maar ook 

met Maria en met God zelf.  

Zondag 1 november staat gebedsviering in 

teken van overledenen van dit jaar 

Centraal staan zondag de uitvaarten of 

herdenking van Etwald Goes, zuster 

Margareth Barenbrug en Lida Schuurman. Hun 

familieleden en begeleiders zijn uitgenodigd 

om aanwezig te zijn bij de viering. En in deze 

plechtigheid klinken natuurlijk allen mee die in 

de afgelopen jaren zijn weggedragen uit onze 

kerk. Op deze dagen herdenkt iedereen zijn 

naasten. Leden van onze geloofsgemeenschap 

hebben ook op andere plekken, buiten ons 
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dorp en buiten onze kerk, afscheid genomen 

van hun broer of zus. Ook deze dierbaren 

worden in gebed verbonden met onze harten 

en met God. Want ieder mens heeft een naam 

bij God en bij zijn dierbaren. Zo zijn we 

biddend met elkaar verbonden in dit speciale 

weekend. Iedereen wordt natuurlijk 

uitgenodigd mee te vieren via de online-

verbinding. Dat gaat komende zondag wat 

makkelijker want de eucharistieviering op 

televisie begint later dan gebruikelijk, om 

11.00 uur, op NPO2. Hulde trouwens aan de 

mensen van uitvaartgroep die – met speciale 

voorzorgsmaatregelen vanwege corona – toch 

een persoonlijke ontvangst in gedachten 

hebben voor de familieleden van hen die dit 

jaar uit onze kerk zijn weggedragen of 

herdacht. Ze hebben veel werk verzet en ook 

een prachtige viering samengesteld. Daarom is 

het echt de moeite waard om mee te vieren, 

digitaal. 

Hulde aan onze vrijwilligers 

Uren is er afgelopen zaterdag gevouwen, 

geknipt en geplakt. Gepraat werd er niet veel 

in de Mantel, want Jos, Corrie, Lia en Jellie 

waren druk om het boekje ‘Van Allerheiligen 

tot Kerstmis’ voor al onze leden van de 

geloofsgemeenschap in te pakken en van 

stickers te voorzien. Zo was de verrassing voor 

de donkere weken naar Kerstmis echt een 

geschenk. Met dank ook aan Anneke Kemp die 

alle adressen leverde. En zeker ook dank aan 

alle vrijwilligers die het boekje bij ieder thuis 

hebben bezorgd, samen met het 

parochieblad. Tenslotte heel veel dank ook 

aan het parochiebestuur dat dit cadeau mede 

mogelijk heeft gemaakt, als een aanmoediging 

aan ons allemaal 

Paul Vlaar komt op 8 november weer naar 

Maartensdijk 

Alsof we geen tijden van corona hebben, alsof 

we gewoon een volle kerk kunnen 

organiseren. Zo voelt nu Paul Vlaar afgelopen 

week mailde dat hij graag weer naar 

Maartensdijk komt. Om ons allemaal een hart 

onder de riem te steken. Om ons te laten 

voelen dat we juist nu gewoon stug moeten 

volhouden om een schaapsstal te zijn  vol van 

betrokkenheid. Om ons voor te houden dat 

een kerk die met elkaar optrekt en met God 

wil leven sterker is dan welk virus ook. 

Daarom komt Paul Vlaar naar de kerk van Sint 

Maarten, vlak voor de feestdag van onze 

patroon. Mooier kan het niet zijn. Hij is van 

harte welkom, op zondag 8 november om 

10.30 uur. Volgens de planning zou pastor 

Roderick Vonhögen voorgaan, maar hij is 

herstellende van corona. Wij wensen hem van 

harte beterschap. 

De Gerarduskalender voor 2021 is te koop! 

Als u een of meer kalenders wilt aanschaffen 

kunt u bellen met Boukje Andringa tel. 0346-

216240 of 06-33107530. Als Boukje 

telefonisch niet bereikbaar is, wilt u dan uw 

boodschap inspreken? Na de vieringen liggen 

de kalenders buiten op een tafel op u te 

wachten. Graag gepast betalen (in een 

envelop) of het bedrag storten op NL14 INGB 

0000765001 t.n.v. B.S. Andringa-Brattinga. 

 
Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 8 november 10.30 uur :                                     Zondag 15 november 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                              Open Huisviering 
Pastor Paul Vlaar                                                               Martine Sloezarwij 
Gijsbert van der Linden                                                    Gijsbert van der Linden    
en zangers Maartenskoor                                                en zangers Familiekoor                                                                              
Misintenties zondag 8 november: pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; mevrouw Trees 
Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; pastoor Van Leur   ; heer en mevrouw 
Richard en Georgette le Mans; frater Bruno Peters; heer Frans Cornelus Smet;  
mgr. Van Straelen; heer Joop Uppelschoten 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties voor de zondagsviering 
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