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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Stuur uw eigen Kerstwens in met een persoonlijke boodschap voor de geloofsgemeenschap
Omdat we elkaar bijna niet meer zien in de kerk van 30 mensen, omdat we elkaar alleen bij toeval
tegenkomen op het Maertensplein, omdat we geen kerstbrood eten in De Mantel, omdat we velen al
maanden niet hebben ontmoet, hierbij de volgende oproep aan allen die deze Weekbrief ontvangen:
stuur vóór donderdag 17 december uw Kerstwens in met een persoonlijke boodschap voor iedereen.
Die kerstwens, al zijn het er 70 of 80, plaatsen we in de speciale Kerstuitgave van deze Weekbrief van
20 december. Als iedereen meedoet, dan wensen we elkaar in groten getale Zalig Kerstmis en
Gelukkig Nieuwjaar en dan hebben we toch het idee dat we elkaar als geloofsgemeenschap
ontmoeten alsof het Kerstavond zonder corona is. Want dat is net als Kerstochtend toch hét moment
om velen tegelijk Zalig Kerstmis te wensen. Dus nogmaals: doe mee, stuur een eigen Kerstwens in
naar moniquefijen@hotmail.com. Als velen gehoor geven aan deze oproep, dan wordt de volgende
weekbrief één grote Kerstkaart en weten we ook weer dat we één geloofsgemeenschap zijn, met een
sterke betrokkenheid naar elkaar toe.
We gaan een bijzondere Kerstperiode tegemoet; deze week opgeven voor de vieringen

in december en januari
Hulde aan allen die de kerk zo fraai versierd hebben, hulde aan allen die elke viering weer in
viertallen staan te zingen of achter het orgel zitten, hulde aan iedereen die de vieringen inhoudelijk
verzorgt, hulde aan de mensen van de reservering die nu al maanden aanspreekpunt zijn en nooit
verzaken, hulde aan de kosters die bij ieder nieuw initiatief toch weer klaar staan. We mogen slechts
met 30 mensen samenkomen in de kerk op zondag, maar we zijn drukker dan ooit en laten ons niet
uit het veld slaan door corona. Het licht dat ontstoken werd op 29 en 30 november, de viering van
Open Huis op 6 december, de Lessons and Carols van 13 december, de gebedsviering van 20
december, we pakken uit. En nog meer op Kerstavond, met maar liefst drie vieringen en ons
Maartenskoor dat via filmpjes op de schermen zingt en eindelijk weer compleet is. De komende
dagen heeft iedereen nog de tijd om te reserveren.
Huiszegen wordt gegeven door Jozef Wissink op 27 december

U kunt de hierboven geplaatste afbeelding, te vinden als laatste blad in het boekje “Van Allerheiligen
tot Kerstmis” meenemen naar de viering van 27 december. In de viering zal Jozef Wissink de zegen
over de meegenomen afbeeldingen uitspreken. Als u de viering niet bijwoont is het ook mogelijk de
huiszegen, met uw naam erop, even af te geven op zaterdagmiddag of voor de viering. Deze kan
later worden opgehaald.
Uitsmijter Kerstperiode op 10 januari met tv-mis uit Sint Maartenskerk op NPO2 om 10.00 uur
Afgelopen weekend zijn we benaderd door de KRO of we als kerk van Sint Maarten voor één keer de
tv-mis voor onze rekening willen nemen op 10 januari, tussen Driekoningen en Doop van de Heer in.
We hebben volmondig ja gezegd, zeker toen het aartsbisdom zijn zegen daarover gaf, Joachim Skiba
als pastoor ook zijn jawoord gaf en Mauricio Meneses graag celebrant wil zijn. Dat doet hij in een

eucharistieviering die wordt opgeluisterd met liederen, gezongen door leden van het Maartenskoor
en begeleid door Peter Steijlen. In de afgelopen maanden zijn best veel mensen van onze
geloofsgemeenschap niet in de kerk geweest, om heel begrijpelijke redenen. Voor het eerst sinds
maart kunnen we weer echt geloofsgemeenschap zijn en weten we ons verbonden door het beeld,
velen thuis, sommigen in de kerk. De mensen thuis krijgen zo ook een mooi beeld van de kerstviering
in de kerk die tot 10 januari blijft hangen. Het is andermaal veel werk voor onze vrijwilligers, maar
het is ook een extra kans om mee te vieren met onze kerk en onze unieke sfeer te delen met de rest
van Nederland. We zijn dan voor één keer parochie voor heel Nederland.
Jongeren worden niet vergeten en genieten van kerstsfeer in onze kerk
Hoe houd je de jongeren betrokken bij onze kerk? Het is een vraag die velen bezighoudt, niet alleen
in onze kerk, maar evenzeer in de landelijke kerken en in veel maatschappelijke organisaties. Zelfs
het kabinet trekt extra geld om jongeren wat meer te bieden dan games, vuurwerk en school. Want
ze mogen bijna niets. Ineke Geurtsen zag vorige week de kerstversiering in onze kerk en wist meteen
wat haar te doen stond: alle jongeren vragen om op zaterdag 12 december na 16.00 uur samen te
komen in onze kerk en daar een speciaal programma aan te bieden. Het is een geweldig initiatief van
Ineke Geurtsen dat veel waardering verdient.
Tweede adventscollecte op zondag 13 december
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie.
De Adventsactie wil bijdragen om de honger de wereld uit te helpen en steunt vier projecten in
Congo, Israel, Nicaragua en Malawi.
Misintenties 20 december: heer Joop Uppelschoten; ouders Verweij en Miltenburg;
heer Ben Woorts
Zondag 20 december
10.30 uur:
Kerstavond
18.00 uur:
Kerstavond
20.00 uur:
Kerstavond
22.00 uur:
Eerste Kerstdag
10.30 uur:
Zondag 27 december
10.30 uur:
Oudjaarsavond
19.00 uur:
Nieuwjaarsdag
10.30 uur:
Zondag 3 januari
10.30 uur:
Zondag 10 januari
10.00 uur:

Gebedsviering
An Kolfschoten
Gebedsviering
WOCO-groep
Gebedsviering
WOCO-groep
Gebedsviering
WOCO-groep
Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Gebedsviering
Isabella Goossens en Anton
Sonderman
Gebedsviering
Leo Fijen
Open Huisviering
Gea Lenssinck
Eucharistieviering
Pastor Mauricio Meneses

Gijsbert met leden
Maartenskoor
Maartenskoor via
beeldschermen
Maartenskoor via
beeldschermen
Maartenskoor via
beeldschermen
Maartenskoor via
beeldschermen
Gijsbert en leden
Maartenskoor
Stille viering

Gijsbert met leden
Maartenskoor
Gijsbert met leden
Familiekoor
Peter met leden
Maartenskoor

Voor al deze vieringen aanmelden verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl
of 06-14800252, ook voor opgeven intenties. Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl
Uw gaven zijn welkom: NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha Mariaparochie-Sint Maarten

