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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

An Kolfschoten al 25 jaar het gezicht van 

werkgroep woord- en communie 

Met haar dochter Sasha in de kerkbanken en 

haar andere dochter Patricia luisterend naar 

de live-stream werd An Kolfschoten afgelopen 

zondag in het zonnetje gezet. Want dit jaar is 

het een kwart eeuw geleden dat An samen 

met Trudi Kemp werd benaderd om 

voorganger te worden in vieringen van gebed 

en van woord en communie. Deze twee 

vrouwen effenden het pad voor vele anderen 

in onze geloofsgemeenschap. Het was aan de 

visionaire blik van Gerard de Wit te danken 

dat er op tijd geïnvesteerd is in 

lekenvoorgangers. Toen in de jaren ’90 van de 

vorige eeuw hadden we in onze kerk bijna 

altijd priesters. Toch werd een beroep op deze 

twee vrouwen gedaan. Trudi heeft na vele 

jaren van inzet haar beste zorgen aan andere 

taken gegeven, An is steeds door blijven gaan. 

Dat past bij An, ook om een andere reden. Ze 

is trouw, altijd alert, verbindend, zorgzaam, 

zelfbewust en gelovig in de nuchtere zin van 

het woord. Die nuchterheid en dat geloof 

hebben haar de kracht gegeven om met de 

tegenslagen van het leven om te gaan, haar 

dochters voor het grootste deel zelf op te 

voeden en ook te groeien in geloof.  

Want wat zei An Kolfschoten toen ze 

afgelopen zondag verrast was met veel dank 

en hulde in bloemen, een tegel met Sint 

Maarten en twee boeken: ‘Het was in het 

begin een moeilijke klus. Ik lag er wakker van. 

Maar het was ook een grote stap voor onze 

geloofsgemeenschap die op priesters was 

ingesteld en nu met vrouwen uit hun midden 

te maken kreeg die ook voorgingen. Ik moest 

me de Bijbel eigen maken, de liturgie, de 

overwegingen. Dat vroeg veel van Trudi en 

mij. Maar tegenwoordig haal ik er vreugde uit. 

Ik weet dat ik het kan en dat ik het 

vertrouwen van de geloofsgemeenschap heb. 

Ik hoef het ook niet alleen te doen. Er is een 

grote groep om mij heen die na Gerard de Wit 

werd geleid door Marie-José Janssen en 

Gerard Zuidberg en nu wordt bijgestaan door 

Wies Sarot. Daardoor ga je altijd met veel 

ideeën naar huis en word je gevoed door de 

werkgroep’. 

 
 

In feite heeft An Kolfschoten met Trudi Kemp 

de toon gezet in onze kerk. Want daarna is er 

veel meer mogelijk geworden, met Open Huis, 

met lekenvoorgangers bij uitvaarten, met de 

oecumenische vieringen en met andere 

gelovigen uit ons midden die ook vieringen 

van gebed en woord en communie voor hun 

rekening gingen nemen. Vrouwen hebben het 

spoor getrokken en daardoor in onze kerk van 

Sint Maarten veel meer leken het gevoel 

gegeven dat we samen de kerk dragen. En zo 

kan het gebeuren dat we – met de hulp van 

Jozef Wissink en de inzet van het pastorale 

team van onze parochie – vaak zelf de 

knelpunten in het vieringenrooster oplossen. 
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We voelen ons verbonden met de parochie 

maar kunnen ook onze eigen boontjes 

doppen. En An Kolfschoten speelt daar ook na 

een kwart eeuw nog steeds een grote rol in. 

Want ze leidt de werkgroep met veel 

discipline en doet dat ook met evenveel 

gedrevenheid als 25 jaar geleden. Dat is een 

compliment waard. Daarom werd An 

Kolfschoten in de bloemen gezet en stond 

haar verhaal opmerkelijk groot en opvallend 

op pagina drie van onze dorpskrant. Daarom 

wordt hier nog eens namens iedereen gezegd 

en geschreven: dank je wel voor alles, beste 

An. 

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

Mooie vieringen rond Valentijn en 

Aswoensdag 

We kunnen heel veel praten over het geloof 

(katechese), we kunnen dienstbaar zijn aan de 

wereld vanuit ons geloof (diaconie), maar we 

willen ook graag vieren (liturgie). En dat 

hebben we afgelopen week naar hartenlust 

gedaan. Het begon op Valentijn met de 

uitgestelde viering van Open Huis. We mogen 

nog niet zingen, maar het zong in ieder van 

ons zoals de vier voorzangers ‘Ik zal er zijn’ ten 

gehore brachten. En dat sloot prachtig aan bij 

het thema ‘Aangeraakt’. Dat paste zo goed bij 

Valentijn. Meer dan ooit verlangen we ernaar 

om aangeraakt te worden. Misschien is het 

een voordeel dat we bij Nieuwjaar eindelijk 

van de drie kussen af zijn, zoals Martine 

Sloezarwij vertelde, maar we beseffen meer 

dan ooit dat we niet zonder de nabijheid van 

de ander kunnen leven. Martine vertelde in 

dat verband het verhaal van Corrie ten Boom 

die in het diepst van de ellende van de 

Tweede Wereldoorlog kon leven omdat ze 

aangeraakt werd door Christus zelf. Die 

aanraking stond ook centraal in de mooie 

intieme viering van Aswoensdag, verzorgd 

door Anton Sonderman en An Kolfschoten. De 

as van onze aardsheid is ook de brandstof 

voor onze eeuwigheid bij God. En die as werd 

zichtbaar in een takje dat Anton verbrandde, 

voor iedereen zichtbaar. Daarna mocht ieder 

de as zelf op zijn of haar voorhoofd tekenen. 

Want als we ons tekenen met het kruis van 

Christus zijn we verbonden in God met elkaar, 

tot in de eeuwigheid. 

28 februari doop in onze kerk 

Als het gaat om aanraken, dat gebeurt 

letterlijk en figuurlijk in het sacrament van de 

doop. We zijn een rijke geloofsgemeenschap, 

want we mogen dit 28 februari weer beleven. 

Dan wordt Floor de Graaf, jongste dochter 

van Marcella en Freek de Graaf, gedoopt door 

pastor Wissink in een besloten viering.  

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 28 februari 10.30 uur:                                           Zondag 7 maart 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                                 Open Huisviering 
Pastor Jozef Wissink                                                            Gea Lenssinck 
Gijsbert van der Linden                                                       Gijsbert van der Linden 
en zangers Maartenskoor                                                   en zangers Familiekoor 
  
Misintenties 28 februari:  heer Theo Andringa; familie J.C. Kemp – Vendrig; ouders Lenssinck, 
Van den Brink en Vendrig; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; Zuster Margareth; 
heer Dick de Wild 
 

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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