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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Oproep tot speciale gift tussen half 

november en begin van de Advent 

We weten het allemaal: het zijn zware tijden 

die veel van ons allemaal vragen. Mentaal, 

geestelijk, fysiek, psychisch en spiritueel. Deze 

coronatijd gaat ieder door merg en been. Juist 

daarom willen we als geloofsgemeenschap 

van Sint Maarten in de Advent, die in het 

weekend van 27/28 november begint, extra 

dingen doen. Om de warmte van Sint Maarten 

te kunnen delen, om ieder vijf weken lang dat 

warme Kerstgevoel te geven, om voor alle 

leeftijdsgroepen extra initiatieven te 

ontplooien en om onze kerkgangers steeds 

weer een warm welkom te heten. Want juist 

in deze tijden van corona mogen we niet 

denken: het zal onze tijd wel duren. Nee, nee, 

nee, we mogen niet apathisch worden en we 

worden uitgenodigd om op creatieve manier 

kerk in deze tijd te zijn. Daarom komen we in 

de weken naar de Advent met een paar mooie 

en verrassende plannen die het iedereen 

makkelijker maken om naar Kerstmis toe te 

leven. Maar dat kost geld. En dat is dit jaar in 

veel mindere mate binnengekomen omdat we 

al heel lang de normale kerkgang en de 

gebruikelijke collectes missen. We doen 

daartoe een beroep op ieder die deze 

weekbrief ontvangt: kom de komende twee 

weken over de brug met een bedrag dat u 

kunt missen, steun onze geloofsgemeenschap 

financieel met een mooi gebaar, geef iets 

extra’s in de aanloop naar de Advent. Elk 

bedrag is welkom. En als we allemaal wat geld 

overmaken naar penningmeester Loek 

Fonkert, dan staat de kerk van Sint Maarten er 

de komende tijd goed bij op weg naar 

Kerstmis. En dan Christus ook in onze 

geloofsgemeenschap  geboren worden. Uw 

gaven zijn welkom op het volgende 
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We beginnen de Advent met Evensong en 

Oecumenische viering, we doen ook Lessons 

and Carols 

Dertig mensen blijft een beperkt aantal in 

deze tijden van corona. Maar ook met dit 

aantal en met alle beperkende maatregelen 

willen we uitpakken in de Advent. Hanna 

Rijken heeft in Nederland de Evensong terug 

op de kaart gezet, met een koor van jonge 

mensen die door het land reizen. Dat is nu niet 

mogelijk, maar zij zal wel zelf komen, op 

zaterdag 28 november. Deze getalenteerde 

jonge vrouw uit Utrecht zingt de sterren van 

de hemel en zal met jubelende Engelse 

klanken de Advent inluiden, om 17.00 uur. 

Dan zal ook het Licht van de Advent worden 

ontstoken. En natuurlijk gebeurt dat de dag 

daarna nog eens in een oecumenische viering 

om 10.30 uur.  

Op zondag 13 december zal het Goylants 

Kamerkoor niet naar Maartensdijk kunnen 

komen om het festival van Lessons and Carols 

te komen zingen. Maar dirigent Bas Halsema 

zal wel komen met zijn zangdocent om als 

tweetal de bekende Engelse Kerstcarols te 

zingen, a capella. Daaromheen lezen Anton 

Sonderman, An Kolfschoten en Leo Fijen de 

acht teksten uit de Bijbel die bij deze liederen 

horen. 

Onze pastor Gerard de Wit is jarig, stuur hem 

allemaal een kaart 

Op 19 november viert Gerard de Wit zijn 92e 

verjaardag. In het fraterhuis te De Bilt. Bezoek 

is daar zeer beperkt mogelijk. Maar we 

kunnen de feestvreugde natuurlijk vergroten 
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door massaal een kaart te sturen aan onze 

pastor Gerard de Wit, aan wie wij zo veel te 

danken hebben. Zijn adres is: 

Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt. Het 

zal hem goed doen, deze priester die altijd 

bezig blijft. Want op de drempel van zijn 93e 

levensjaar werkt hij toch weer aan een nieuw 

boek over zijn werk als justitiepastor. 

Max Joosten laat onze geloofsgemeenschap 

een wijwatersprenkelaar na 

Vorige week hebben we hier al beschreven 

hoe Max Joosten op zijn sterfbed ons als kerk 

een Aspersorium heeft nagelaten. Dat is een 

stok met een bolvormig uiteinde dat 

geperforeerd is en via een spons in de bol 

wijwater kan besprenkelen over de kist van de 

overledene. We zochten al langer naar een 

mooi exemplaar van dit kerkelijk vaatwerk. En 

alsof het zo moest zijn, vroeg Max op zijn 

sterfbed aan zijn dochter Astrid of zij even 

boven op de kast wilde kijken. Daar lag onder 

het stof deze sprenkelaar, uit de voormalige 

Laurenskerk in De Bilt. Kees van Rooijen heeft 

de sprenkelaar opgeknapt. En hieronder kan 

iedereen zien hoe de nalatenschap van Max 

Joosten eruit ziet. Dat blijft een mooie 

gedachte: dat een stervende iets nalaat dat 

levend water geeft aan ons als gemeenschap 

en aan allen die uit onze kerk zullen worden 

weggedragen. Zo kan een stervende het licht 

van Christus doorgeven. Een mooie gedachte 

op weg naar de Advent. 

 

 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 22 november 10.30:   Zaterdag 28 november 17.00:     Zondag 29 november 10.30 : 
Eucharistieviering                     Evensong                                          Oecumenische Gebedsviering 
pastor Jozef Wissink                 Zangeres Hanna Rijken                 Corrie van Es  
Gijsbert van der Linden                                                                       Gijsbert van der Linden                                                 
en zangers Maartenskoor                                                                   en zangers Maartenskoor                                                                                                                              
 
                                                                                                                   
Misintenties zondag 22 november: heer Theo Andringa; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – 
Ploeger; heer Johannes van der Kaay; familie J.C. Kemp – Vendrig; heer Jan van Lijden; Zuster 
Margareth; mevrouw Maria Smet – Strig; ouders Stornebrink - Korrel 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties voor de zondagsviering 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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