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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Prachtige decoratie bij Maria die de knopen ontwart op zondag 15 augustus 

Het was een plaatje, de decoratie rond Maria, op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het 

oogde als een venster op de eeuwigheid, met de bloemen, de blauwe schaal in de kleuren van Maria, 

de knopen in het touw als de ladder naar boven. Zo kan liturgie de mensen in de kerk optillen: een 

touw uit de schuur van Kees van Rooijen en wordt dan het lijntje naar boven, de ladder naar de 

hemel, de bloemen uit onze tuinen verbinden ons dan met de eeuwigheid, het dienblad uit een huis 

in Maartensdijk wordt de beschermende mantel van de Moeder van ons allemaal, de schaal uit een 

ander huis wordt draagt de intenties die de vlucht naar boven maken. Zo transformeert de 

bloemengroep de alledaagse werkelijkheid in een gebed om voor even te delen in de hemelse sferen 

en goedheid van Maria. De zon, de liederen, de intenties, alles werkte daarin mee, ondersteund door 

Gijsbert van der Linden op het orgel. Op de klanken van dat prachtige lied Wil je opstaan en volgen 

als ik noem je naam? mochten we in de kerk van Sint Maarten even zweven. En onze gebeden zijn 

daarna echt even door de lucht gegaan, want ze zijn twee uur later neergelegd bij Maria in de 

Genadekapel van Heiloo. Dichter konden we Maria niet naderen.  

 

 
 

 

 

 

Onze Lieve Vrouw Ter Nood Heiloo 

“ Het putje” 

 

 

MIVA-collecte: van harte aanbevolen 

In het weekend van 21-22 augustus is de tweede collecte, die helaas niet in de kerk kan plaatsvinden, 

bestemd voor de MIVA. Uw kunt uw gift overmaken:  

 

mailto:moniquefijen@hotmail.com
http://www.marthamaria.nl/


Over MIVA 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de 

meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 

ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. 

Geef uw gift op NL 42 INGB 0000002950 ten name van MIVA “s Hertogenbosch 

 

INSPIRERENDE TEKSTEN – GEBED VOOR AFGHANISTAN 

Deze week wordt het nieuws beheerst door de vreselijke taferelen in Afghanistan. Vorige week lazen 

we dit gebed in het Nederlands Dagblad, misschien troost het: 

 

Stel je voor, God, dat U dat had gedaan 

U had de aarde geschapen, 

toen ging alles mis en U bedacht een 

reddingsplan, 

Uw Zoon was gekomen en weer gegaan 

maar het schoot niet op, 

de tegenwerking groeide, 

en de onwil en de verdeeldheid. 

Dat U toen gezegd had: 

Het heeft zo wel lang genoeg geduurd, 

jullie moeten het ook weer zelf verder kunnen. 

Wie had ons dan beschermd op de wegen vol 

gevaren? 

Wie had ons verdedigd tegen de woede van de 

vijanden? 

Zo doen wij, het democratische Westen, met 

Afghanistan. 

Na twintig jaar vinden we het mooi geweest, 

we trekken onze handen ervan af. 

We kwamen met beloften van vrede, we 

gaven hoop 

nu kijken we toe hoe die de grond in wordt 

geboord. 

Wat weten we ervan? Wat is het voor land 

achter de beelden van kale bergen, zand en 

bebaarde strijders? 

38 miljoen inwoners – God, U kent ieder van 

hen. 

U ziet naar de nederige om 

en de hoogmoedige doorziet U van verre. 

Zegen Afghanistan, herstel dat zwakke land. 

Zegen de mensen, tussen doodsangst en vrees 

om verkracht te worden 

Zegen de armen, de weerlozen, 

maak de vrouw sterk, bescherm de meisjes, 

Zegen de jongens die vliegeren en omhoog 

kijken, 

geef hoop vanuit de hemel. 

Raak de mens van de tirannie in hun hart. 

Laten alle koningen op aarde U loven. 

Groot is Uw trouw, Heer, 

laat het werk van Uw handen niet los. 

Wim Houtman, Nederlands Dagblad  

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 29 augustus 10.00 uur:                                   Zondag 5 september 10.30 uur:  
Oecumenische viering                                                   Open Huisviering 
Corrie van Es en Isabella Goossens                            Martine Sloezarwij 
Gijsbert van der Linden en zangers                            Gijsbert van der Linden en zangers   
Ontmoetingskerk en  Maartenskoor                          Familiekoor 
 
Misintenties : mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; heer en mevrouw Gerard en 
Willy van der Horst - van Eijk; heer Joop Uppelschoten 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-23337110 
Ook voor opgeven intenties  Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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