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De Weekbrief wordt 
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Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
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www.marthamaria.nl  

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

ZALIG PASEN  

Deze weekbrief kan niet beginnen zonder een welgemeend Zalig Pasen, mede namens de 

Pastoraatsgroep en Locatieraad. Het is een Goede Week die we niet snel zullen vergeten. Ons land is 

nog voor het grootste deel op slot, de meesten van ons leven vooral thuis, in de afgeslotenheid met 

hun dierbaren. En ook de kerken zijn maar zeer beperkt toegankelijk, zelfs op deze heilige dagen van 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. De vraag is waar we als mensen van 

de weg, als leden van de geloofsgemeenschap van Sint Maarten en als vaders en moeders, ooms en 

tantes, opa’s en oma’s, vriend en vriendin, collega en vrijwilliger ons houvast vinden. Dat is in de 

dienst aan elkaar, de liefde voor de ander zoals Christus dat deed en doet met de voetwassing op 

Witte Donderdag. De grootste kracht is gelegen in de meest nederige liefde voor de naaste. Daar 

wordt Christus zichtbaar, daar wint het leven het van de dood, daar is de trouw van onze God 

tastbaar. Als iets ons hoop geeft en als ergens het nieuwe leven door de dood heen zichtbaar wordt, 

dan is het in de dienst aan je naaste.  

Voorbeelden van dienstbaarheid 

Op Witte Donderdag hebben Sonja Cornelissen (voedselbank Soest), Tony Harbers (trouw bezoeker 

pastor Gerard de Wit) en Marjon Braas (thuiszorg voor mensen die weten dat ze spoedig zullen 

sterven) daarover verteld, via video’s die op de beeldschermen in de kerk werden vertoond. 

Op Goede Vrijdag hebben we het ultieme voorbeeld van die liefde gehoord, gezien en gevoeld: 

Christus die zich voor ons geeft, tot de dood aan het kruis. Om ons een nieuw leven te geven. Elke 

dag. Het lijdensverhaal is verteld en toegelicht met voorbeelden van Titus Brandsma die zijn leven gaf 

in het verzet tegen de nazi’s, zuster Anima Christi die na tien jaar boegbeeld van de Blauwe Zusters 

naar de ijsvlakten van Siberië ging om de liefde van Christus te verkondigen en Aleksei Navalny, de 

oppositieleider in Rusland die vergiftigd werd en toch terugging om zijn volk nabij te zijn en nu 

gemarteld wordt. De grootste macht is verborgen in de meest nederige dienstbaarheid en liefde. En 

deze mensen leven voor de weg die Christus is gegaan. En door Christus weten we dat de 

gewelddadige dood nieuw leven kan brengen. Met Pasen horen we dat letterlijk in het verhaal van 

Sofia Gijzen die niet meer kon eten, met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen, daar ook nog 

corona kreeg en moest vechten voor haar leven. In grote eenzaamheid werd zij gedragen door haar 

geloof en mocht zij beleven wat zij niet meer voor mogelijk hield: haar man Jan en haar kinderen en 

kleinkinderen terugzien, Maartensdijk weer mogen inrijden. Haar verhaal wordt op Paaszaterdag op 

video getoond.  

De video’s worden u op eerste paasdag toegestuurd via een mail.  

Paaszondag 

Met het Hoogfeest van Pasen zal pastor Frans Zwarts de Paaskaars wijden, met alle rituelen die 

daarbij nodig zijn. We zijn dankbaar dat deze priester uit Amersfoort ons met Pasen wil voorgaan en 

ons de weg zal tonen van liefde tot aan het kruis, leven door de dood heen en licht in het donker van 

onze tijd. Daarom is die Paaskaars het hele jaar een teken van dat licht. En daarom past daarbij het 

volgende gebed:   
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Zo spreekt de kaars 

 

Draag me op 

met een gelovig hart 

en laat me niet alleen. 

Ik ben slechts waardevol 

als je gebed me draagt. 

Wanneer je bent heengegaan 

zal ik hier blijven branden tot je terugkomt. 

Ik zal aan anderen vertellen 

dat je hier bent geweest 

en aan de Heer 

zal ik spreken 

van de vlam in je hart. 

Tekst gevonden bij de kaarsen in   

Basiliek van Onze Lieve Vrouw te Tongeren 

 

 

 

Heer, leer ons bidden 

Onze Vader in de hemel, 

dank U voor Uw stem op aarde 

toen die woest en leeg en duister was. 

Dank U dat U licht sprak, het goed werd, 

zodat ik ook vandaag mag opzien naar de 

hemel, 

die zonder woorden zegt: Uw Naam worde 

geheiligd. 

Wat een wonder dat U mij een stem gaf, Heer, 

dat ik kiezen kan, spreken mag – met U zelfs. 

Leer me bidden dat Uw Koninkrijk komt. 

En dat Uw wil wordt gedaan 

op aarde, waar de hemel ver weg lijkt 

door onze leiders, en door mij. 

Geef ons heden wat wij nodig hebben 

als we denken dat onze stem niet wordt 

gehoord, of als we die misbruiken. 

Vergeef, verlos en spreek licht 

in mijn hart, als het nog woest en leeg en 

duister is, 

zodat het afstemt op U. 

 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 11 april 10.30 uur:                                                        Zondag 18 april 10.30 uur: 
Open Huisviering                                                                         Gebedsviering 
Leo Fijen en Tony Harbers                                                         Anton Sonderman 
Gijsbert van der Linden                                                              Gijsbert van der Linden  
en zangers Familiekoor                                                              en zangers Maartenskoor 
Misintenties 11 april : ouders De Groot – Gijsberts; heer Ad Herremans; mevrouw Pietsje 
Huitenga – Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – 
Berntzen; 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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