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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Groot feest voor Job, Amélie, Olivia en Lotta: hun Eerste Communie op zondag 9 mei
Het is een geweldige dag voor deze vier kinderen omdat ze ja tegen Christus zeggen, omdat ze ja
tegen onze gemeenschap zeggen, omdat ze ja tegen geloof en de wereldwijde kerk zeggen. Dat is
een groots moment voor onze kerk van Sint Maarten, want vier jonge kinderen willen samen met
hun ouders en hun gezin bij ons als geloofsgemeenschap horen. En dat in een tijd van crisis rond het
coronavirus waarin de kerken het al zo moeilijk hebben, juist in die tijd komen er jonge mensen bij.
Rond een thema dat is verbonden met de huidige crisis: Ik ben bij je. ‘Actueler kan het thema niet
zijn, want Christus zegt tegen de kinderen dat ze niet alleen zijn maar altijd gedragen worden. Zoals
Christus dat tegen ons allemaal zegt: Ik ben er voor iedereen. Die boodschap verstaan de kinderen
ook heel goed, want ze hadden vorig jaar de teleurstelling dat hun eerste communie niet door kon
gaan. Het thema toen was: Vlieg met me mee. Hij zegt letterlijk dat Hij er voor ieder kind wil zijn. In
deze tijd van corona is die boodschap er ook voor allen die het gevoel hebben dat ze er alleen voor
staan. Daarom is het niet alleen een thema voor de eerste communie maar voor ons allemaal’, aldus
Brenda van Dijk die samen met Miranda Mulder de organisatie voor haar rekening nam en daarin
gesteund werd door de ouders van de andere communicanten.
Het verhaal van Zacheüs
Centraal in de eerste communie staat het verhaal van Zacheüs, aldus Miranda die vertelt dat er in
het project voor de eerste communicanten veel voorbij kwam: ‘Het scheppingsverhaal, het gebed,
het Paasverhaal, het sacrament van de doop en het verhaal van Zacheüs. De kracht van dit verhaal is
dat je ook fouten mag maken en letterlijk de kat uit de boom kijkt maar wel gezien wordt door
Christus. Ook als je niet het goede doet word je uitgenodigd door Christus om het goede te doen. Zo
leren de kinderen dat je altijd weer opnieuw mag beginnen. De communie is daar het teken van:
Christus geeft je de kans om opnieuw te beginnen. Dat wil je iedereen laten zien, zeker je familie. Die
is speciaal uitgenodigd. Ik vind het geweldig dat mijn vader en moeder er ook bij kunnen zijn. Ze
zouden eigenlijk bij mijn zus Nicole in Denemarken zijn want die krijgt een baby. Maar door corona
kunnen opa Gerard en oma Trudie niet op reis. Ze zijn er bij in de kerk, voor Amélie is dat ook
geweldig’.

Bekijk de viering op YouTube: http://livestream.colourfulmultimedia.nl
De moeder van Job, Anouk Dijkkamp, heeft geregeld dat iedereen via een Livestream verbonden kan
zijn met de viering, op het moment zelf of op een later tijdstip. Deze digitale verbondenheid past ook
goed bij de priester die voorgaat, Mauricio Meneses. We zijn zo blij dat hij – nadat vorig jaar niet
door is gegaan terwijl alle voorbereidingen erop zaten- weer meedoet. Hij inspireert de kinderen en
ons als ouders’, vertelt Miranda. Die vreugde wordt gedeeld door Brenda: ’Hij leert ons dat je echt
enthousiast mag zijn over de vreugde van Christus in je leven. Misschien zijn wij in Nederland wel te
afstandelijk en te verlegen geworden. Deze Mauricio leert de kinderen met dankbaarheid naar het
leven en naar het geloof te kijken. Daarom wil hij in de week voor de Eerste Communie ook met de
kinderen door de kerk lopen. Want dat is het huis van God. Hij wil dat de kinderen thuiskomen in dat
huis van God’.
Afzwemmen met het water van boven
Zo noemt Brenda het. En ze legt het uit: ‘Omdat de kinderen al anderhalf jaar bezig zijn met de
voorbereiding, voelt dit voor hen als “eindelijk”. Eindelijk is het zover. Dat hebben ze ook bij
afzwemmen. Zo vaak geoefend, nu is het zover. Daarom voelt het ook voor mij als afzwemmen: we
zijn er. Als ouders zeggen we onze kinderen: het is belangrijk dat je in een gemeenschap leeft en dat
je handvatten krijgt aangereikt om betekenis te geven aan het leven. Je hoeft het niet alleen te doen.
Ik wil mijn kinderen dit meegeven omdat het geloof echt wat voor me betekent. We kijken uit naar
de grote dag op 9 mei. Laten we hopen dat het goed weer is en dat veel mensen meekijken via You
Tube.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moederdagroos op zaterdag 8 mei
op en ontvang de roos. Laten we dit mooie
Op Moederdag is het in onze kerk altijd de
gebruik ook dit jaar in ere houden!
mooie gewoonte dat de vrouwen een roos
krijgen. Omdat de eerste communieviering op
zondag alleen voor genodigden toegankelijk is
worden de rozen op zaterdagmiddag
uitgereikt, tussen 14.00 en 16.00 uur. Dus,
vrouwen van Sint Maarten: kom op zaterdag 8
mei naar de kerk, steek wellicht een kaarsje
Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken
Zondag 9 mei 11.00:
Donderdag 13 mei 10.30:
Zondag 16 mei 10.30:
viering Eerste Communie
gebedsviering
gebedsviering
Pastor Mauricio Meneses
Leo Fijen
An Kolfschoten
Gijsbert van der Linden
Gijsbert van der Linden
Gijsbert van der Linden
en zangers Familiekoor
en zangers Maartenskoor
en zangers Maartenskoor
Misintenties 9 mei : mevrouw Emma Bruin – Aigner; ouders De Groot – Gijsberts; heer en
mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer en mevrouw
Richard en Georgette le Mans; heer Pierre Römers; ouders Kees en Lucy Thijs
Misintenties 13 mei: heer Ad Herremans; heer Johannes van der Kaay; heer Jan van Lijden;
mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; ouders Verweij en Miltenburg; heer Dick de Wild
Misintenties 16 mei: heer Johannes Bitter; heer Dirk Klaarenbeek; mevrouw Lida Schuurman - van
der Woude; heer Tom Veringa en familie; heer Ton van Vulpen; mevrouw Connie Zuk - van der
Laan
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252
De volgende Weekbrief verschijnt in het weekend van 15-16 mei.

