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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Als Nederland weer van het slot gaat, doen 

wij weer open avond om te luisteren naar 

jullie 

Vorige week is er al over geschreven, onze 

paus Franciscus heeft recht gedaan aan het 

wezen van de kerk door alle stemmen daarbij 

te betrekken en die het woord te geven in een 

Synodaal Proces dat tot volgend jaar duurt. 

Doel van dat proces is om te luisteren zonder 

discussie en zonder vooroordeel naar al die 

mensen die hun mening mogen geven over 

geloof en kerk. De kerk luistert naar wat er 

leeft onder de leden. Dat is een geweldige 

uitdaging: om als paus je oor te luister te 

leggen bij het volk, vrouwen en mannen, en 

hun verhalen over geloof en kerk, over het 

leven in alle schakeringen. Als parochie van 

Martha en Maria mogen wij onze bevindingen 

sturen naar het aartsbisdom. En dat bisdom 

brengt het binnen bij de andere bisdommen 

zodat alles samenkomt in één document. Dat 

gaat uiteindelijk naar paus Franciscus, als 

dienaar der dienaren in de wereldkerk. 

Waarschijnlijk blijft er van onze geluiden 

weinig over in het uiteindelijke document. 

Maar daar gaat het niet om, want dit is een 

grote kans om in eigen regio, op onze eigen 

locatie te vertellen wat we op ons hart 

hebben. Wilt u dat ook eens proberen? Door 

op te schrijven en uw hartenkreet te sturen 

naar moniquefijen@hotmail.com . Dan 

verzamelt de weekbrief onze hartenkreten. En 

die hartenkreet moet vooral gaan over deze 

vraag: op welk moment beleefde u werkelijk 

een goede ervaring met uw christen-zijn, 

anders gezegd: wanneer had u het gevoel dat 

God nabij was in uw leven, in deze 

geloofsgemeenschap van Sint Maarten? Maak 

daar een mooi verhaal van en stuur dat naar 

bovenvermeld mailadres.  

Als u geen zin heeft om te schrijven, kom dan 

naar de eerste open avond in twee jaar tijd. 

Dat was al een beetje traditie geworden: om 

als locatieraad en pastoraatsgroep niet zelf 

het woord te voeren en beleid uit te leggen 

maar te luisteren naar uw beleving van 

christen-zijn in Maartensdijk. Ergens in maart 

willen we weer zo’n open avond organiseren. 

We wachten op de volgende persconferentie 

van minister Ernst Kuipers, we willen daarna 

zien met welk advies het overleg van alle 

kerken in Nederland (CIO) komt en we horen 

hoe de Nederlandse bisschoppen de nieuwe 

situatie van versoepelingen zien. Aan alles 

voelen we: de lente is niet meer ver weg. Het 

spreekt vanzelf dat we voorzichtig blijven. 

Maar we horen ook van alle kanten dat 

mensen elkaar weer willen zien en 

ontmoeten. Dus ook daarom hopen we velen 

weer op een open avond in maart tegen te 

komen. De exacte datum komt in de volgende 

weekbrief. Het wordt een kans om uw stem te 

laten horen in het synodale proces van paus 

Franciscus. Laat die kans niet voorbijgaan. 

Huiskerk in geloofsgemeenschap van Sint 

Maarten weer van start     

In de afgelopen periode van beperkende 

maatregelen voor onze kerken hebben we in 

de geloofsgemeenschap van Sint Maarten 

kleine groepen gevormd die naar Kerstmis en 

naar Pasen toe in huiselijke kring 

samenkwamen om te bidden, de Bijbel te 

lezen, elkaar beter te leren kennen en zo de 

verbondenheid met elkaar en onze Schepper 

te vieren. In de tijd van de avondklok waren 

dat bijeenkomsten van 3 tot 4 mensen. In de 

recente tijd naar Kerstmis toe zijn die groepen 
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ietsje groter geworden. We hebben die 

kringen gevormd om ook in de moeilijke tijden 

van corona ons geloof te vieren. Nu de ergste 

beperkingen voorbij lijken te zijn willen we 

graag door met deze bijeenkomsten in 

huiselijke kring. We beginnen met deze derde 

serie bij het begin van de vastentijd, rond 2 

maart, op Aswoensdag. Een ieder die daar 

belangstelling voor heeft kan informatie 

inwinnen bij Anton Sonderman. Zijn mailadres 

is aengsonderman1@kpnmail.nl . 

Kees Baas bedankt ons allemaal bij ziekte en 

huidig herstel van Tony Baas 

‘Lieve mensen van Sint Maarten, we willen 

hierbij iedereen bedanken voor de 

belangstelling en goede wensen die we 

mochten ontvangen voor Tony. Het is in huize 

Baas heel spannend geweest. Want de situatie 

rond Tony zag er best zorgelijk uit. Ze heeft het 

heel zwaar gehad. Maar ze bleef positief 

denken, mede door alle belangstelling van uw 

kant. Het gaat inmiddels een stuk beter. Ze 

gaat revalideren om weer op krachten te 

komen met de therapie die ze nodig heeft. We 

zijn dankbaar voor alle goede zorg in het 

Diakonessenziekenhuis te Zeist. We zijn onder  

de indruk van alle zorg daar. Maar we zijn ook 

onder de indruk van alle betrokkenheid van uw 

kant. En we vinden het fijn te melden dat Tony 

verder gaat revalideren in de Biltse Hof, Prof. 

Bronkhorstlaan 4 te Bilthoven’. Tot zover het 

bedankje van Kees Baas die altijd de humor 

met zich meedraagt en daarom op de 

volgende manier afsluit: ‘Ik heb de ramen even 

tegen elkaar open gezet zodat de spanning 

eruit kan’. 

Nieuws van Boukje Andringa-Brattinga 

Boukje Andringa heeft de afgelopen week ook 

in het ziekenhuis gelegen en is daar 

geopereerd aan een gebroken been. Boukje 

heeft best veel pijn maar ziet ook graag naar 

de positieve kant van het leven. Ook Boukje 

verblijft momenteel in de Biltse Hof (Professor 

Bronkhorstlaan 4 3723 MB Bilthoven) voor 

verdere revalidatie. 

Berichtje van Sofia Gijzen, zij is weer thuis  

‘Het gaat steeds beter nu ik thuis ben .Ik wil 

iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en 

mooie kaarten die ik gekregen heb dat doet 

me heel erg goed dat zoveel mensen 

meeleven’.  

Ter afsluiting deze mooie tekst van Petrus Ceelen 

Kijk niet alleen in de verte: want de weg ligt vlak voor je voeten. 

Kijk niet alleen naar het asfalt: want de bloemen bloeien voor je ogen. 

Let niet alleen op de rozen: want anders zie je het vergeet-mij-niet-je niet voor de deur 

Let niet alleen op het onkruid, maar let ook op het zaad want dat groeit in jezelf. 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 13 februari 09.00 uur:                                        Zondag 20 februari 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                              Woord- en communieviering 
Pastor Mauricio Meneses                                                An Kolfschoten 
Samenzang                                                                          Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen 
 
Misintenties 13 februari: heer Nico Bak; mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer en mevrouw Ben en 
Ida Hak – Ploeger; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer en mevrouw Richard en Georgette le 
Mans; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; heer Gerard Steenman; heer Joop Uppelschoten 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-23337110 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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