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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Metamorfose van De Mantel, onze 

ontmoetingsruimte bij de kerk van Sint 

Maarten. 

Het is nog lang geen Kerstmis. En Pasen is nog 

veel verder weg. Dus op die heel grote 

wonderen moeten we nog even wachten, God 

die mens wordt en God die zijn Zoon uit de 

dood tot leven wekt. Maar in de afgelopen 

twee weken is onze dode en met vlekken 

verouderde Mantel opnieuw tot leven 

gekomen. Het is een klein wonder, deze 

metamorfose. Het oude plafond is eruit 

gehaald, het felle licht verwijderd, het skelet 

daarachter is helemaal schoon gesopt, de 

verbindingen voor internet opnieuw 

nagekeken en verbeterd. En dit allemaal met 

dank aan heel veel vrijwilligers. Zij allen 

hebben vele uren van hun tijd gegeven aan de 

renovatie van onze ontmoetingsruimte. En ze 

hebben de voorwaarden geschapen voor een 

klein wonder: bijna in één dag lagen de 

nieuwe platen voor het plafond erin, met het 

nieuwe licht. En het resultaat is blij makend. 

Zo is deze renovatie een mooi moment om het 

nieuwe kerkelijk seizoen in te gaan. Met 

nogmaals veel dank aan alle vrijwilligers.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bea Joeglal, trouwe vrijwilligster van onze Bloemengroep, is onlangs terwijl zij fietste aangereden 

door een onoplettende automobilist. Met onder andere een gebroken schouder verblijft zij daarom 

in Zorgpension Baarn, Molenweg 2 3743 CM Baarn. Een kaartje zal haar zeker opvrolijken! Wij 

wensen Bea een goed herstel.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zoals in de vorige Weekbrief al vermeld is afgelopen maandag het Maartenskoor na de zomerstop 

weer van start gegaan. In de gebedsviering van 19 september zal het koor met 12 zangers (conform 

de corona-voorschriften) de viering muzikaal verzorgen onder leiding van dirigent-organist Peter 

Steijlen. De overige zangers komen aan de beurt in de viering van 24 oktober.   

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 12 september 09.00 uur:                               Zondag 19 september 10.30 uur: 
Woord- en communieviering                                      Gebedsviering 
pastor Wies Sarot                                                          An Kolfschoten 
Gijsbert van der Linden en leden Maartenskoor    Peter Steijlen en leden Maartenskoor 
 
Misintenties zondag 12 september: mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; mevrouw 
Pietsje Huitenga – Bijlsma; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders Lenssinck, Van den Brink en 
Vendrig; Zuster Margareth; ouders Stornebrink – Korrel; mevrouw Els van Stralen;  
heer Ben Woorts 
 
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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