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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 
Wat een mooi begin van de Advent, met twee vieringen waarin het licht ontstoken werd 
In het leven van alledag blijft er van alles onzeker: niemand weet nog wat er straks met Kerstmis 
precies mogelijk is, niemand heeft enig idee hoe lang die tweede golf duurt. Maar juist daarom was 
het geweldig om de kerk al helemaal in kerstsfeer te mogen ervaren. En juist daarom was het 
smullen geblazen het hele weekend lang. Voor de mensen die op zaterdagmiddag even naar de kerk 
kwamen om een kaarsje op te steken en in stilte te bidden, voor de kerkgangers bij de Evensong die 
overspoeld werden door zulke mooie liederen dat ze er stil van werden. Alleen de binnenkomst al 
was om nooit te vergeten: het duister van buiten, de lichtjes overal binnen, de grote lichten uit zodat 
de kerstversiering nog beter tot haar recht kwam. De Evensong met al die wonderschone Engelse 
klanken was een heilig spel tussen licht en donker, tussen zingen en luisteren, tussen schoonheid en 
stilte, tussen zangers en kerkgangers. Er gebeurde zoveel moois, vooral door jonge mensen die vanaf 
maart al niet meer hun kunsten hadden kunnen vertonen, maar meer nog door Hanna Rijken die 
samen met de organist de hemel een beetje open zong. Hemelden, dauwt gerechtigheid, zo kwam ze 
binnen, zo ontstak Kees van Rooijen de eerste adventskaars. Dat was het begin van de advent op 
zaterdagavond. 

 
 
Maar zondag was minstens zo mooi in alle eenvoud. Met een oecumenische viering die tot twee keer 
toe plaatsvond: eerst in de PKN-kerk aan de Julianalaan door Isabella Goosens met René Alkema, 
daarna in de Sint Maartenskerk door Corrie van Es met Connie Coppen. In onze kerk werd de liturgie 
ondersteund door de mensen van het Maartenskoor en organist/dirigent Gijsbert van der Linden. 
Het was mooi om te zien dat de protestanten en katholieken waren samengekomen en werden 
verbonden door het licht. Want de eerste Adventskaars werd weer ontstoken. Zo was de vrede 
tastbaar in het huis van God en zo was voelbaar dat de boze buitenwereld even ver weg werd 
gehouden door de warmte van de kerstversiering door de hele kerk. Terecht werd opgemerkt dat de 
stal bij het altaar zo’n verrassende verrijking van het aangezicht was. De stal was nog leeg en stond 
model voor de leegte die we allemaal voelen. Maar iedere kerkganger kon de kribbe zien en wist dat 
de leegte gevuld wordt met God zelf die wil afdalen naar ons leven om mens te worden met ons 
mensen. Dat is de grootste troost die denkbaar is. Dit gedicht werd afgelopen zondag voorgelezen: 
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INSPIRERENDE TEKSTEN – JAAP ZIJLSTRA 
Dit is mijn troost, ik ben geborgen 
in God die mijn ontfermer is, 
hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
mijn moeiten kent hij, mijn gemis. 
Het is zijn wonderlijke trouw, 
waar ik met heel mijn hart opbouw. 
 
God heeft tot vreugde ons geschapen 
en niet tot vrees en treurigheid, 
hij gaat een nieuwe wereld maken, 
dan is de rampspoed uit de tijd. 
Wie liefdevol de Heer verwacht, 
schenkt hij een lofzang in de nacht. 
 
Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
ik leg mijn kleine mensenhand, 
omdat ik hunker naar zijn zegen, 
in zijn getrouwe vaderhand- 
Mijn Vader, hij verlaat mij niet, 
hij is mijn licht, hij is mijn lied. 
 
Jaap Zijlstra 
 

 

 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 13 december 10.30 uur:                                       Zondag 20 december 10.30 uur: 
Festival of Lessons and Carols                                           Gebedsviering 
Twee zangers Goylants Kamerkoor                                  An Kolfschoten                                                
Lezingen door leden WOCO-groep                                   Peter Steijlen en zangers Maartenskoor    
                                                                                                 Collecte Adventsactie                                                                                                                       
 
Misintenties zondag 13 december: mevrouw Ria van Aarnhem; heer en mevrouw Max en Trees 
Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Dirk Klaarenbeek; mevrouw Loes 
Spanjaart – Krösing; heer Dick de Wild; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - 
Zuidberg 
 
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  
Uw gaven zijn welkom: NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha Mariaparochie-Sint Maarten 
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