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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Rens Kersten weer thuis na negen dagen in 

ziekenhuis 

Zondag 31 januari was Rens Kersten nog in de 

kou van januari op zijn fiets richting 

Maartensdijk getrokken om bij de 

oecumenische viering aanwezig te zijn en 

buiten een pijp te roken, een dag later moest 

hij even wat klusjes in De Bilt doen, werd niet 

lekker, ging langs bij de plaatselijke huisarts en 

lag enige tijd later in een bed van het 

Diakonessenhuis te Utrecht. Zo snel kan het 

gaan, zo kwetsbaar is Rens, zo kwetsbaar zijn 

we allemaal. Daar werd onderzoek gedaan, 

kwam Rens zelfs even op de Intensive Care 

terecht, maar uiteindelijk een gescheurde 

spier in zijn buik geconstateerd die hem zoveel 

pijn en andere ellende bracht. Afgelopen 

woensdag is Rens weer thuis gekomen, vol 

goede moed om er het beste van te maken. 

De problemen zijn nog niet de wereld uit, 

maar hij loopt weer, hij gaat een paar keer per 

dag naar buiten om zijn pijp te roken en hij 

droomt ervan weer naar de kerk in 

Maartensdijk te komen. Ieder die Rens 

Kersten een hart onder de riem wil steken, 

kan dat doen door een kaartje te sturen naar 

Rens Kersten, Veldzichtlaan 19, 3739 GH De 

Bilt. 

Aswoensdag komt er aan, met alle veiligheid 

die nodig is  

Komende woensdag begint alweer de 

vastentijd. Aswoensdag is daarin het 

kantelpunt: stoffelijkheid en verrijzenis, 

verbrande palmtakken en opstijgende 

eeuwigheid, zwarte aardsheid en witte 

paradijselijkheid. Alles komt daarin samen. En 

voor de mensen van onze 

geloofsgemeenschap is Aswoensdag een 

belangrijk moment. Want we vieren dat we 

van de aarde en het stof zijn maar ook dat we 

niet aan ons lot worden overgelaten en 

geborgen zijn in de palm van die eeuwige 

hand. Nu vraagt iedereen zich af: hoe moet 

dat nou met de veiligheid? Want we zijn 

gewoon naar voren te komen om een 

askruisje te ontvangen of de as op ons 

voorhoofd te tekenen. Daar hebben we een 

oplossing voor gevonden. Bij binnenkomst 

krijgt iedere bezoeker (die gereserveerd heeft) 

een cupje waar de as al in zit. Iedereen kan 

dus op zijn of haar eigen plek zelf die as 

toedienen of zelfs die as meenemen naar huis 

en daar de as op het voorhoofd tekenen. 

Veiligheid is dus beter dan ooit. Daarom 

reserveer en kom naar de mooie viering die 

Anton Sonderman en An Kolfschoten hebben 

samengesteld. 

Open Huis en Valentijn komen samen 

Het was een besluit vanuit Baarn, het 

parochiebestuur: door sneeuw, storm en ijzel 

was het onverantwoord om vorige week naar 

de kerk te komen. Dus werd de viering 

afgelast. Dat was jammer voor ieder die 

gereserveerd had, maar extra sneu voor de 

werkgroep rond Open Huis die een viering had 

voorbereid en nu niets kon doen. In overleg is 

toen besloten om deze viering door te 

schuiven naar deze zondag en die te 

combineren met de viering rond Valentijn. 

Met een thema als Aangeraakt gaat dat 

makkelijk. Daarom gaan Martine Sloezarwij en 

Leo Fijen samen voor. De overweging wordt 

gehouden door Martine. In het tweede deel 

van de viering zal er meer aandacht zijn voor 

Valentijn. En als het om de liefde gaat; niets is 

mooier dan de liefde van boven: 
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Mijn God, 

ik was op weg naar U, 

maar toen zag ik U naar mij toe komen. 

Ik wilde op U wachten, 

maar toen ontdekte ik dat U al op mij zat te wachten. 

Ik wilde U opzoeken, 

maar toen zag ik dat U al op zoek was naar mij. 

Ik wilde U zeggen: 

‘Kijk, ik heb U gevonden!’. 

Maar ik besefte dat U mij eerst had gevonden. 

Ik wilde voor U kiezen, 

maar U had al voor mij gekozen. 

Ik wilde U schrijven, 

maar Uw brief had mij al bereikt; 

U vergiffenis vragen, 

maar ik ontdekte dat U mij al had vergeven. 

Ik wilde U Vader noemen, 

maar ik hoorde U al zeggen: jij bent mijn geliefde kind! 

Uit Gebeden voor elke dag, uitgave Royal Jongbloed, 2019 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Woensdag 17 februari 19.00:          Zondag 21 februari 10.30:   Zondag 28 februari 10.30: 
Aswoensdagviering                           Gebedsviering                        Eucharistieviering 
An Kolfschoten                                   Wim Vlooswijk                       pastor Jozef Wissink 
Anton Sonderman                
Gijsbert van der Linden                    Gijsbert van der Linden        Peter Steijlen 
en zangers Maartenskoor                en zangers Maartenskoor    en zangers Maartenskoor 
 
Misintenties Aswoensdag: heer en mevrouw Onderwater – Meester; mevrouw Loes Spanjaart 

– Krösing; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg 
 
Misintenties zondag 21 februari: heer Johannes van der Kaay; heer Wim van Rijkom; 
mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; heer Ben Woorts 
 

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties   
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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