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Komende week wordt de kerk van Sint
Maarten al in kerstsfeer gebracht
Het is niet de bedoeling dat we als kerk dit
volgend jaar nog eens zo doen, maar
coronatijd vraagt om andere initiatieven die
het verlangen van de wereld een beetje naar
de kerk brengen. Normaal gesproken probeert
de kerk haar verhaal en haar tijden te delen
met de wereld. Dit jaar is het andersom, de
wereld buiten hunkert naar gezelligheid en
samen zijn, de kerk komt tegemoet aan dat
verlangen en brengt de heilige ruimte al
helemaal in de sfeer van Kerstmis. Normaal
gaan vrijwilligers uit ons midden (Kees en Joke
van Rooijen, Jan en Hetty de Groot, Ton en
Elly Kemp, Huub en Willie van Keeken, Bea
Joeglal) halverwege december aan de slag om
de kerstspullen uit de opslag van Arie Kemp en
Jeanne en Ben Huiden te halen en onze kerk
weer sfeervol in Kerststemming te brengen.
Dat mag dan ook, op twee weken van de
geboorte van Christus. Maar dit jaar gaan onze
vrijwilligers al voor de Advent aan de slag om
ons allemaal zo lang mogelijk van die intieme
sfeer van het Licht van Kerstmis te laten
genieten. Er wordt dus van alles gedaan om
Kerst met zoveel mogelijk mensen te delen.
Met slechts dertig kerkgangers kunnen we nu
de mensen zo verdelen over alle vieringen dat
iedereen in de maand december alle tijd heeft
gehad om van de sfeer in onze kerk te kunnen
proeven. Daarom gaan de vrijwilligers van de
Kerstploeg extra vroeg aan de slag. Dit heeft
ook als voordeel dat op zaterdagmiddag alle
mensen die een kaarsje willen opsteken of
zomaar stil willen zijn om te bidden ook veel
van deze Kerstsfeer meekrijgen. Het is fijn dat
onze vrijwilligers zo flexibel meebewegen in
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deze moeilijke tijd van corona.
Geef aan onze kerk
Deze weekbrief wordt goed gelezen en de
betrokkenheid met onze kerk en
geloofsgemeenschap is nog steeds groot. Daar
mogen we trots op zijn. Deze tijden van
corona maken het moeilijk om elkaar te zien
en te spreken, maar hebben onze
verbondenheid niet aangetast. Dat blijkt wel
uit alle reacties op de vorige weekbrief. Toen
werd er op deze plaats gevraagd of iedereen
voor één keertje wat extra geld wil geven aan
onze kerk. Die oproep was niet tegen
dovemans oren gericht. Want er werd veel
gegeven. Dat geld hebben we echt nodig, nu
er niet of nauwelijks collectes en nu we in de
Advent en rond Kerst willen uitpakken met
extra initiatieven. Daarom nog eens het
verzoek voor ieder die wel wilde geven maar
er niet aan toegekomen was: geef extra aan
onze kerk om Kerst tot een feest van ons
allemaal te maken.
Uw gaven zijn welkom op het volgende
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Martha Mariaparochie-Sint Maarten
Zaterdag 28 november openen we de Advent
met unieke Evensong om 17.00 uur in onze
kerk
Hebben we ooit zo verlangd naar het Licht van
Kerstmis? In deze grootste crisis sinds de
Tweede Wereldoorlog hunkeren we naar het
Licht. Dat wordt zaterdag 28 november om
17.00 uur ontstoken in onze kerk, tijdens de
Evensong door Hanna Rijken. Zij zingt die
prachtige Engelse liederen die nooit meer je
hart uitgaan en de hele Advent ons licht
gaande houden. Deze Utrechtse vrouw kan
geweldig zingen en zal bij het vallen van de
avond binnenkomen met het Licht, zingend

over dat Licht, schrijdend naar dat Licht van de
Advent. Daarmee is de cirkel rond, want in
januari openden we het jaar in een overvolle
kerk met een geweldige uitvoering van de
Evensong door Peter Steijlen en zijn
koorleden, bijna 11 maanden later wordt het
oude kerkelijke jaar afgesloten met weer een
Evensong. Komt naar dit bijzondere en
sfeervolle evenement en word stil van de
liederen en het kaarslicht in het donker van de
Advent. Reserveren moet ook nu, op de
bekende manier. Het is aan te raden dat ieder
ruim op tijd aanwezig is.
Beste medeparochianen,
(want zo klinkt het nog steeds bij mij, en
blijkbaar ook bij velen van jullie). Hartelijk
dank voor de vele goede wensen bij mijn
verjaardag. Om precies te zijn, gisteren en
vandaag 48 kaarten, 10 emailberichten, en 75
facebook groeten. Mijn hart is nog steeds
warm, maar ook dit is hartverwarmend.
Gevierd in een rare tijd, in kleine kring,
allemaal redenen om rustig voort te gaan. En
ook ik hoop u nog vaak terug te zien.
Voorlopig vul ik samen met twee nu ook hier
wonende Mill-Hill Fathers de
eucharistievieringen in het Fraterhuis is. Ik
sluit jullie allemaal in bij onze gebeden.
Pastor Gerard, 20 november 2020
Renovatie De Mantel
Vorig jaar is besloten tot renovatie van de
Mantel en is een werkgroep geformeerd: Kees
van Rooijen, Jos van Cleef, Isabella Goossens

en Jellie Klaver. Zij hebben een inventarisatie
gemaakt van de wensen en ideeën die o.a.
door parochianen zijn ingebracht.
Dit voorjaar is een interieur-advies gevraagd
over hoe we de ruimtes meer met elkaar
kunnen verbinden en wat moderner kunnen
aankleden. Voor de noodzakelijke
aanpassingen is een plan gemaakt dat in fases
zal worden uitgevoerd. Dit is allemaal
besproken met de locatieraad en
pastoraatgroep. Om de kosten te beheersen is
het streven om zoveel als mogelijk in eigen
beheer uit te voeren. En daarmee zijn we dit
voorjaar gestart. De vloer is schoongemaakt
en weer van een mooie beschermlaag
voorzien. De volgende stap is nu eerst het
plafond, om daarna de verlichting en de
ventilatie aan te pakken. Op onderdelen zal
het werk uitbesteed moeten worden aan
vaklieden. Omdat we deel uitmaken van de
Martha en Mariaparochie kunnen we niet
zomaar op eigen initiatief aan de slag gaan,
maar hebben we voor sommige zaken
toestemming nodig van het parochiebestuur.
We hopen dat er op korte termijn groen licht
komt zodat we verder kunnen met de
volgende fase.
Vieringen vanuit H. Nicolaas Baarn
Het is sinds kort mogelijk om de
doordeweekse en weekendvieringen vanuit de
Nicolaas Baarn te bekijken, dus beeld en
geluid, via www.marthamaria.nl

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken
Zaterdag 28 november 17.00:
Evensong
Hanna Rijken

Zondag 29 november 10.30:
Oecumenische gebedsviering
Corrie van Es en Gea Lenssinck
Gijsbert van der Linden
en zangers Maartenskoor

Zondag 6 december 10.30:
Open Huisviering
Martine Sloezarwij
Gijsbert van der Linden
en zangers Familiekoor

Misintentie zondag 29 november: voor alle zieken uit onze geloofsgemeenschap
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

