
 

 

 

WEEKBRIEF 
29 augustus –  

5 september 2021 

De Weekbrief wordt 
samengesteld door  
Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Renovatie van De Mantel dit weekend van 

start 

We hadden er al eerder toestemming voor 

gekregen van parochiebestuur en aartsbisdom 

Utrecht, maar we moesten wachten tot de 

aannemer een gaatje had gevonden in zijn 

drukke agenda. Die ruimte is er nu, dus heeft 

Kees van Rooijen zijn hulptroepen verzameld 

en van instructies voorzien. Nadat de vloer al 

eerder was opgeknapt, moet nu het plafond 

eraan geloven. En de hulptroepen van Kees 

van Rooijen helpen daarbij een handje om de 

kosten te drukken. Daarom is er in onze 

Mantel van alles afgedekt, want het plafond 

wordt er door onze vrijwilligers zelf 

uitgehaald. Daarna is het de beurt aan de 

aannemer die het nieuwe plafond zal 

aanbrengen.  

Dit gebeurt allemaal om onze 

ontmoetingsruimte weer helemaal bij de tijd 

te brengen. En hieruit spreekt natuurlijk een 

groot geloof in de toekomst. Hoewel we al 

meer dan anderhalf jaar zeer beperkt worden 

door alle regels vanwege corona, geloven we 

dat er betere tijden zullen komen. Normaal 

gesproken hadden we daartoe op onze 

vertrouwde open parochie-avonden iedereen 

graag geïnformeerd en bijgepraat, maar dat is 

op dit moment niet mogelijk. Daarom wordt 

de informatie gedeeld via de weekbrieven. De 

vraag is natuurlijk wat de volgende stap zal 

zijn in het kader van de renovatie. Na het 

plafond en de vloer is het de beurt aan de 

meubels en de gordijnen. Maar zover is het 

nog niet. Zodra deze plannen wat concreter 

zijn wordt iedereen op de hoogte gebracht. 

Dat zal gebeuren in de loop van het najaar. 

 

Nieuwe datum voor doordeweekse viering 

ligt vast: op woensdag 20 oktober  

Woensdag 20 oktober zal er weer een 

eucharistieviering zijn waarbij iedereen 

welkom is. Op 4 augustus kwamen er maar 

liefst 35 kerkgangers. En dat gaf goed aan hoe 

groot de behoefte is aan zulke vieringen. Het 

is allemaal wat rustiger en overzichtelijker dan 

op zondag, terwijl de sfeer minstens zo goed 

is. Want pastoor Joachim Skiba is weer van de 

partij en staat garant voor een goed verzorgde 

eucharistieviering. En organist Gijsbert van der 

Linden heeft ook al ja gezegd, net als lector 

Anton Sonderman en koster Marjon Braas. 

Daarom de oproep aan iedereen die daar 

behoefte aan heeft: noteer alvast in uw 

agenda, woensdag 20 oktober, om 10.30 uur 

in de kerk van Sint Maarten. Iedereen is 

welkom, reserveren is niet nodig. 

Nog een datum voor ieders agenda, zondag 

10 oktober  

We hebben dit al eerder gecommuniceerd, 

maar we kunnen het niet vaak genoeg 

herhalen: op zondag 10 oktober willen we als 

locatieraad en pastoraatsgroep iedereen van 

onze geloofsgemeenschap uitnodigen om de 

start van een nieuw seizoen bij te wonen: om 

9.00 uur in de ochtend met een 

eucharistieviering en daarna met koffie, thee, 

een goede lunch en meer verrassingen. 

Daartoe plaatsen we een grote tent op het 

grasveld naast de kerk waar met ruime 

afstand en door andere voorzorgsmaatregelen 

geen enkel risico wordt genomen maar waar 

we ook weer een voorzichtig begin willen 

maken om elkaar gedag te zeggen en elkaar te 

ontmoeten. Want we beseffen heel goed dat 

een geloofsgemeenschap als Sint Maarten 

leeft van de ontmoeting en de betrokkenheid 
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op elkaar. Zonder voorbij te gaan aan de 

broodnodige veiligheid willen we dat weer 

mogelijk maken en proberen we die 

vertrouwde sfeer van betrokkenheid weer tot 

leven te laten komen.  

Maartenskoor gaat weer van start 

Maandag 30 augustus begint het 

Maartenskoor weer met repeteren. Dirigent 

Peter Steijlen en de koorleden staan te 

popelen om weer te beginnen. Natuurlijk 

hopen zij dat het in de komende maanden 

weer mogelijk wordt om als voltallig koor een 

viering muzikaal te verzorgen. Tot die tijd 

blijven in de zondagse vieringen groepjes van 

zes zangers de liederen verzorgen, dit gebeurt 

ook eenmaal per maand door leden van het 

Familiekoor. Wat zal het mooi zijn als dit niet 

meer nodig is en we met zijn allen weer 

kunnen zingen!  

Kaarsjes bij Maria en Memoriale  

Het blijft iedere week weer een opmerkelijk 

moment in de viering sinds coronatijd. Dan 

vraagt de voorganger hoeveel kaarsjes er 

aangestoken mogen worden bij Maria en bij 

onze overledenen. En steeds weer gaan er 

zoveel vingers omhoog in de kerk. Zo groot is 

de verbondenheid met en de aanwezigheid 

van onze dierbaren in de dood. Dat blijft 

steeds weer een ontroerend moment dat 

nooit went. Je zou kunnen zeggen dat corona 

ons meer bewust heeft gemaakt van de 

dankbaarheid om zo in dat licht van Christus 

verbonden te zijn door alle sterven heen. In de 

dood is geen tijd. En zo zijn levenden en 

doden met elkaar verbonden in dat licht van 

Christus. Minstens zo ontroerend is het 

kaarsje voor Maria. Laatst las ik ergens dat 

een kaars een soort psalm is: in het licht bij 

Maria wordt het hele leven meegenomen: 

dankbaarheid, twijfel en zorgen, verdriet en 

pijn. Alles dat ons leven tot een menselijk 

leven maakt en alles dat uitgedrukt wordt in 

de psalmen wordt uitgedrukt in zo’n kaarsje 

en in al die vingers in de lucht. Ook dat heeft 

corona ons gebracht: dat we in stilte zo onze 

gevoelens neer kunnen leggen bij Maria. Er is 

een gebed dat dit goed uitdrukt en dat de 

redactie laatst tegenkwam. We geven deze 

woorden graag door in deze weekbrief: 

Maria 

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet 

Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet 

Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet 

Als zij u steunt, valt gij niet 

Als zij u beschermt, vreest gij niet 

Als zij u leidt, wordt gij niet moe 

Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel 

(Uit: Dr. J.A. van Dodewaard, Onder uw 

bescherming, Adveniat 2021) 

Zaterdagmorgen 4 september is er in onze kerk een uitvaartplechtigheid  van een inwoner van 
Maartensdijk , geen parochiaan. De kerk is op zaterdag 4 september geopend van 15.00-16.00 
uur.  

 

Zaterdag 4 september 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars 

opsteken 
 
Zondag 5 september 10.30 uur:                                 Zondag 12 september 09.00 uur:  
Open Huisviering                                                           Woord- en communieviering 
Martine Sloezarwij                                                        pastor Wies Sarot 
Gijsbert van der Linden en leden Familiekoor        Gijsbert van der Linden en leden Maartenskoor 
 
Misintenties zondag 5 september: heer Etwald Goes; ouders De Groot – Gijsberts; heer Ad 
Herremans; heer Pierre Römers; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-23337110 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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