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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Weekbrief bestaat vijf jaar en viert lustrum 

Februari 2016, dat was de maand van de allereerste weekbrief. En we konden toen niet vermoeden 

dat we in dat wekelijkse tempo door zouden gaan. Zelfs in vakanties of met afwezigheid om andere 

redenen bleef de weekbrief verschijnen. Als een teken van verbondenheid tussen alle leden van onze 

geloofsgemeenschap, als een handvat om te communiceren toen het parochieblad terugging naar 

een frequentie van zes keer per jaar. En we konden toen, in februari 2016, niet vermoeden dat de 

betekenis van deze weekbrief zo relevant zou worden in de coronacrisis van 2020. Precies een jaar 

geleden werden we allemaal verrast door het coronavirus en waren we toch met angst en stomheid 

geslagen om te moeten horen dat we elkaar voorlopig niet meer zouden ontmoeten in de zondagse 

viering. Sommige stemmen in de media repten over de grootste crisis sinds de Tweede 

Wereldoorlog, anderen moesten terugdenken aan die jaren uit de oorlog omdat alles ons uit handen 

was geslagen. Niets was meer vanzelfsprekend, over elke stap moest nagedacht worden. En het 

duurde wel even voordat het parochieblad daarop kon inspelen. Maar de Sint Maartenskerk had de 

weekbrief die in frequentie van verschijnen nog omhoog ging. Soms twee keer per week, een enkele 

keer zelfs drie keer per week werd iedereen bijgepraat, zoals dat tot op de dag van vandaag nog 

steeds gebeurt. Is dat een last? Ja, soms wel, zeker als er op het laatste moment van alles moest 

worden omgegooid. Maar meestal was het een groot voorrecht om dit voor onze 

geloofsgemeenschap te mogen doen. Sterker nog, ik geniet er vaak van om onze eigen nieuwskrant 

te mogen samenstellen. De journalist in mij doet niets liever. De hulde is voor allen die een bijdrage 

hebben geleverd, voor allen die de weekbrief graag willen lezen, voor Piet Geurtsen die alle 

weekbrieven op het goede mailadres laat komen en zeker voor Monique die week-in-week-uit alles 

in een mooie vormgeving giet en met strenge hand de eindredactie doet. In coronatijd doet ze de 

weekbrief dan op zaterdag ook nog eens in alle liturgieboekjes voor zondag. 

Hoe begon het ook al weer? 

De reden om de weekbrief te beginnen had niet alleen te maken met de lagere frequentie van het 

parochieblad. Er speelde veel meer dat vaak tot uiting kwam op de open parochie-avonden die twee 

keer per jaar werden gehouden. Iedereen mocht daar zijn of haar zegje doen. Nou dat was niet tegen 

dovemansoren gezegd. Steeds weer klonk maar één woord: communicatie, communicatie, 

communicatie. Dat was het verwijt vanuit de geloofsgemeenschap. Daar was niet tegen op te praten. 

We hebben het geprobeerd voor de vieringen, hetgeen niet werkte en de innerlijke rust van 

kerkgangers belemmerde. We hebben het gezocht in andere initiatieven. Maar niets werkte in een 

geloofsgemeenschap en in een dorp waar leden elkaar ook in de supermarkt of bij de slager 

tegenkomen. Daar werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, pastoraatsgroep en locatieraad liepen 

daar vaak achteraan. Toen hebben we gezegd: als je werkelijk wilt communiceren, moet je dat elke 

week kunnen doen en moet je iedereen daar de ruimte in geven. Zo kan een weekbrief bindmiddel 

zijn waar kerkgang ook onder druk stond. Hoe profetisch deze stap toen was, bleek bij het begin van 

de coronacrisis. We waren en zijn elkaar een beetje kwijt en zoeken verbondenheid door alle 

afstanden heen. Dat is de weekbrief geworden. Ook in troostende zin, via mooie teksten. Ik besluit 

deze weekbrief daarom met gebeden tot Sint Jozef, nu het Hoogfeest van Sint Jozef eraan komt, op 
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19 maart.  

Paus Franciscus en Jozefjaar, Negen Dagen Bidden tot Sint Jozef 

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot Sint Jozefjaar. Hij heeft een speciale devotie voor Sint 

Jozef. Als de paus gaat slapen en weet dat hem de volgende dag veel zorgen resten, dan schrijft hij 

zijn zorgen op een briefje en legt die onder het beeldje van een slapende Sint Jozef. Zo kan paus 

Franciscus leven met de last van zijn ambt: de zorgen als intenties bij Jozef die in de Bijbel niets zegt, 

in zijn droom luistert naar de engel, de zwangerschap van Maria aanvaardt als teken van God en in 

stille dienstbaarheid en trouw Maria en Jezus als goede vader en man nabij is. Dat is het geheim van 

deze Sint Jozef. De paus ziet in hem ook een teken van hoop tijdens deze coronacrisis, want Jozef 

vertegenwoordigt waarden die ons kunnen helpen tijdens deze pandemie: bescheidenheid, luisteren, 

hard werken, geduld, dienstbaarheid, gehoorzaamheid, moed om te aanvaarden en volhouden. Dat 

is allemaal Sint Jozef. Van 10 tot 19 maart kan iedereen in de Sint Maartenskerk meebidden, elke 

dag. Want bij de weekbrief wordt een PDF gestuurd van het boekje dat iedereen kan openen en 

negen dagen lang op de computer kan meelezen. Dat boekje heeft de redactie van deze weekbrief 

samengesteld voor kloosters en kerken met de naam van Jozef. En dat boekje geeft de redactie van 

de weekbrief cadeau bij het feest van het lustrum, vijf jaar lang teken van verbondenheid zijn in de 

Maartenskerk, 250 zondagen achtereen. Geniet van het boekje Negen Dagen Bidden tot Sint Jozef, 

we spreken elkaar weer in het weekend van 14 maart. Als toegift een mooi gebed:   

Jozef 

Voedstervader van Jezus 

bij u voelde Hij zich als kind veilig. 

U hebt hem begeleid naar volwassenheid. 

Als rechtvaardige leerde u Hem kijken 

naar de mens die hulp inroept. 

Meer dan drie eeuwen 

komen er in het Limburgse Smakt en op zoveel andere plaatsen in Nederland 

al pelgrims naar u met onze noden en vragen. 

We willen gelukkig zijn in onze levensstaat, 

één die bij ons past 

zodat we tot groei en bloei kunnen komen. 

Help ons te worden zoals we door God bedoeld zijn 

Wees onze voorspraak. Amen 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 14 maart 11.00 uur:                                 Zondag 21 maart 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                   Gebedsviering 
Pastor Mauricio Meneses                                     An Kolfschoten 
Peter Steijlen en zangers Maartenskoor           Gijsbert van der Linden en zangers Maartenskoor 
 
Misintenties : mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Ad Herremans; mevrouw Ria Kemp – 
Berntzen; heer Dirk Klaarenbeek; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink – 
Korrel; heer Joop Uppelschoten; 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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