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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Zalig Nieuwjaar met veel geluk, liefde, gezondheid en zegen voor iedereen 

We hebben ondanks de beperkingen van deze coronacrisis toch betekenisvolle feestdagen in onze 

kerk achter de rug. Met een aantal bijzondere vieringen in de Advent, de hoogmis op eerste kerstdag, 

de stille gebedsdienst op oudjaarsavond en de gebedsdienst op de eerste dag van 2021. En bijna 

altijd werd er gezongen met orgelbegeleiding van Gijsbert van der Linden. En steeds was er Jos van 

Cleef om iedereen te registreren, per mail en in het echt, met haar mensen van locatieraad en 

pastoraatsgroep. Maar ook was daar altijd weer een fraaie versiering door de bloemengroep. En 

steeds was er een koster, ook iedere zaterdagmiddag die steeds meer in een behoefte blijkt te 

voorzien. Natuurlijk zijn het moeilijke tijden, maar we mogen ook trots zijn. We zijn er nog als 

geloofsgemeenschap, we ontmoeten elkaar, we hebben de veerkracht om er steeds te zijn voor 

elkaar en om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat zegt veel over de vitaliteit van de kerk van Sint 

Maarten. Daarom mogen we met opgeheven hoofd en vol geloof in de toekomst tegen elkaar 

zeggen: Zalig Nieuwjaar, veel geluk, liefde, gezondheid en zegen voor iedereen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tv- mis op 10 januari: we willen graag met 30 mensen in de kerk zijn, dus mail naar Jos van Cleef  

Als het gaat om vitaliteit, dan willen we op 10 januari om 10.00 uur natuurlijk ons beste gezicht laten 

zien. Dit betekent: met 30 mensen in elk geval aanwezig in de kerk. Daarom hierbij de oproep: mail 

naar Jos van Cleef, reserveer uw plek voor de tv-mis. Een paar jaar geleden slaagden we erin om op 1 

januari een bijna volle kerk in beeld te hebben, dan moet het nu toch lukken om 30 plekken bezet te 

krijgen in een viering waar Mauricio Meneses de celebrant is, Jan Nieuwenhuis diaken, lector en 

acoliet is en Peter Steijlen de dirigent-organist is voor Gerda Sonderman, Ida Oostveen, Jellie Klaver 

en Monique Fijen. Zij zijn de vaandeldragers van onze kerk. Het geloofsgesprek wordt om 9.45 uur 

uitgezonden, Mauricio vertelt daarin hoe hij in deze tijden van corona in beschermende kleding 

stervende mensen nabij kon zijn met sacrament en gebed.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad Herremans overleden op 84-jarige leeftijd  

In de dagen voor Kerstmis bereikte ons het bericht dat Ad Herremans, lid van onze 

geloofsgemeenschap, is overleden. Hij stierf aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn vrouw Phia is 

ook ziek geworden, wij wensen haar van harte beterschap. Voordat de kist gesloten werd, heeft 

oudste zoon Arnoud een houten kruisje in de handen van zijn vader gelegd. Dat is geschonken door 

onze geloofsgemeenschap. Op dat kruis staat: Jezus geeft voor iedere dag een regenboog, voor 

iedere traan een lach, voor iedere zucht een lied, op elk gebed een antwoord. Het afscheid is op 5 

januari, in Den en Rust. We bidden voor Ad Herremans, danken hem voor zijn trouwe steun aan onze 

geloofsgemeenschap en zijn in gebeden verbonden met Ad en zijn familie rond het laatste afscheid.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elke woning is de kamer van Christus, we willen huiskringen starten in de tijden van vasten 

Als we iets geleerd hebben van de afgelopen maanden, dan is het wel dat we leven van relaties. Met 

onze naasten en met Christus. Om die relaties te versterken willen we naast de vieringen met 30 

mensen huiskringen starten. We benaderen daar tien mensen of tien echtparen voor die steeds twee 

mailto:moniquefijen@hotmail.com
http://www.marthamaria.nl/


andere mensen uitnodigen. Zo willen we de geloofsgemeenschap versterken en onze gelovige relatie 

met Christus verdiepen. Als we niet altijd naar het huis van Christus kunnen gaan, laten we dan van 

ons eigen huis een woning van Christus maken. Met een tekst en gebeden die ons daarbij helpen. 

Van Aswoensdag tot Pasen willen we dat doen. In de volgende weekbrief leest u daar meer over: 

over de tekst, hoe u zich kunt opgeven en wat u nog meer moet weten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inspirerende teksten om te bidden tot Maria en Jozef  

In de viering van 1 januari ging het natuurlijk om kindje Jezus die een naam kreeg en gedoopt gaat 

worden. Maar daarnaast werd ook dieper ingegaan op Maria en Jozef. Beiden zijn voorbeelden in 

deze tijden van crisis. Maria omdat zij in haar eenzaamheid model staat voor onze eenzaamheid. 

Jozef omdat hij als vader voor een onmogelijke opdracht stond zoals wij dat in onze tijd ook vaak 

ervaren. Daarom als troost voor iedereen de twee gebeden tot Maria en Jozef die we samen hebben 

gebeden in deze viering op nieuwjaarsdag 2021. 

Moeder Maria 

Goede Moeder Maria: 

U kent de eenzaamheid, 

u hebt uw Zoon moeten loslaten  

en zien sterven. 

U kent de eenzaamheid van Paaszaterdag, 

maar U mocht ook delen  

in de vreugde van Pasen. 

Wees de mensen nabij die deze dagen  

alleen zijn, 

U kunt de harten bereiken 

van degenen die wij niet mogen bezoeken. 

Laat de Geest die op U was 

Zijn goede werk doen in de mensen: 

dezelfde Geest die in Jezus was 

en die we kregen bij het Vormsel. 

Onze dierbaren vertrouwen we toe  

aan uw bescherming. 

Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid 

Bid voor ons. 

Amen. 

 

Sint Jozef 

De Allerhoogste heeft u  

veel gunsten bewezen. 

De engel van de Heer verscheen in uw dromen  

terwijl u sliep,  

om u te waarschuwen en te begeleiden  

in uw zorg voor de Heilige Familie. 

Zwijgzaam en krachtig was u,  

een trouwe en moedige beschermer. 

Goede Sint Jozef, rustend in de Heer,  

vol vertrouwen op zijn almacht en goedheid, 

zie om naar mij. 

Neem mijn noden op in uw hart,  

in uw dromen 

en leg ze voor aan uw Zoon. 

Help mij, goede Jozef,  

om de stem van God te horen 

om op te staan en vol liefde te leven. 

Ik loof en prijs God met vreugde. 

Samen met u, mijn geliefde Jozef. 

Amen

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 10 januari 10.00 uur:                                                  Zondag 17 januari 10.30 uur: 
Eucharistieviering Tv-opname                                               Gebedsviering 
Pastor Mauricio Meneses                                                        Anton Sonderman 
Peter Steijlen en voorzang                                                      Gijsbert van der Linden en voorzang 
  
Misintenties zondag 10 januari: heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria 
Kemp – Berntzen; heer Jan van Lijden; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; heer 
Frans Cornelus Smet; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink - Korrel 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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