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NIEUWS UIT EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Regenboogvlag nu ook in Maartensdijk 

Als geloofsgemeenschap die het belangrijk 

vindt de mantel van Sint Maarten te delen, 

in alle gebieden van het leven, willen we 

er zijn voor elkaar, met respect voor ieders 

geaardheid.  We willen het geloof delen, 

daarom zal de vlag met de 

regenboogkleuren een aantal keren per 

jaar op speciale momenten bij onze kerk 

wapperen. Als ons gevraagd wordt door 

paus Franciscus in het kader van het 

synodale proces om te luisteren naar 

elkaar en zo iedereen een stem te geven, 

dan is deze Regenboogvlag een 

uitdrukking om dat op onze manier 

gestalte te geven. Daarom is de vlag er nu 

voor het eerst, daarom zal in de 

overweging ingehaakt worden op de balk 

en de splinter in ons oog en in dat van de 

ander. Ook dat evangelie is een oproep 

om niet te oordelen en ons te verbinden 

met ieder die aanklopt met zijn of haar 

verhaal. Zo krijgt de inclusieve 

samenleving ook kleur in onze 

geloofsgemeenschap. Wij kunnen doen 

wat in ons vermogen ligt. 

Palmpasentakjes van vorig jaar worden 

tot as in viering van zondag 27 februari 

Komende woensdag 2 maart is carnaval 

voorbij, vastenavond zoals ze in Limburg 

en Brabant zeggen, dan begint na het 

feest de weg naar binnen om onze 

sterfelijkheid onder ogen te zien. Het 

askruisje is daar een teken van: om te 

weten dat we soms niets voorstellen en 

toch geliefd zijn bij God. De as komt 

beschikbaar na de verbranding van de 

palmtakjes van vorig jaar. Dat gaat 

gebeuren komende zondag, op een 

moment dat de hele geloofsgemeenschap 

aanwezig. Zo wordt de sterfelijkheid als 

doortocht naar het nieuwe leven bij God 

gedeeld met de kerkgangers die alleen al 

door die verbranding en de wijding door 

Jozef Wissink fysiek zullen ervaren dat 

door alle sterven heen het nieuwe leven in 

de verte op ons wacht. 

Meer versoepelingen in de viering vanaf 

zondag 27 februari: geen reserveringen 

meer, toegang vrij  

We realiseren het ons nog maar 

nauwelijks, maar we lijken na twee jaar 

pandemie toch weer naar het nieuwe 

normaal te gaan. Dat is reden voor een 

grote blijdschap en dankbaarheid, want 

deze periode heeft veel gevraagd van 

ieder van ons. Het feit dat we weer 

gewoon kunnen meezingen, dat is toch 

fantastisch. En ieder die afgelopen zondag 

in de woord- en communieviering met An 

Kolfschoten en Johan van Stralen was, die 

heeft toch onvoorstelbaar genoten. Het 

hele Sint Maartenskoor heeft gezongen. 

En het klonk alsof het engelen regende uit 

de hemel. Op dat moment was de 

ontroering zichtbaar en tastbaar in onze 

kerk. Iedereen wist en voelde: dit is een 

keerpunt, het was een voorrecht om daar 

bij te zijn. Daarom is nu het devies: kom 

naar de kerk, de toegang is vrij, we zingen 
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weer met zijn allen. Geloven in 

Maartensdijk was altijd al een feest, maar 

het is nu voor even een droom die uitkomt 

en echt is. 

Koffie drinken na de viering is weer 

mogelijk, want er zijn stoelen genoeg 

Heel vaak is de afgelopen tijd de vraag 

gesteld: wanneer zijn de nieuwe stoelen 

er? We hebben met velen extra betaald 

voor de nieuwe stoelen, we willen die nu 

ook in het echt zien en daarop zitten. Nou, 

komend weekend arriveren de eerste 

nieuwe stoelen, maar liefst 20 in getal. 

Aangevuld met wat oude stoelen betekent 

dit dat we in het nieuwe normaal ook 

weer koffie kunnen drinken om na te 

praten en elkaar weer in de ogen te kijken. 

Daarom hierbij de uitnodiging aan de 

kerkgangers van komende zondag: ga niet 

weg, loop door naar De Mantel, praat bij 

met andere kerkgangers en geniet van de 

ontmoeting. 

Reis van Sint Maarten naar Normandië en 

Vlaamse kloosters van 21 t/m 24 april 

Afgelopen zondag was er na de viering een 

nieuwe presentatie van de pelgrimsreis 

van de geloofsgemeenschap van Sint 

Maarten die al verschillende keren is 

geannuleerd vanwege corona. Maar het 

heeft er nu toch alle schijn van dat we ons 

op kunnen maken voor een mooie trip. 

Oorspronkelijk was deze reis bedoeld om 

75 jaar vrijheid en vrede te vieren. Dat 

thema gaat niet meer op voor een 

kroonjaar maar is meer dan ooit aan de 

orde vanwege de actualiteit. We reizen 

naar de stranden van Normandië waar 

Amerikaanse soldaten hun leven gaven 

voor onze vrijheid. En we logeren dan 

twee nachten in Lisieux, niet ver van het 

heiligdom van Theresia van Lisieux, ook 

wel de kleine Trees genoemd die in de 

kleine goedheid het beeld van God liet 

zien. Na Lourdes is dit het tweede 

bedevaartsoord in Frankrijk. We logeren 

op loopafstand van heiligdom en gaan 

daarna terug naar Vlaanderen. Eerst 

bezoeken we Westvleteren waar het beste 

bier ter wereld wordt gebrouwen en we 

van abt Manu van Hecke een rondleiding 

door de brouwerij krijgen om vervolgens 

met de monniken de vespers te vieren. Die 

zaterdag 23 april besluiten we in Ieper, bij 

de “last post” die daar elke dag om 20.00 

uur klinkt. Op de laatste dag, zondag 24 

april, vieren we de eucharistie bij de 

benedictinessen van Loppem om daarna 

te genieten van Brugge. We komen 

zondagavond thuis in Maartensdijk, met 

een afsluitend diner in De Mauritshoeve.  

De verwachting is dat we zonder veel 

beperkingen kunnen reizen. Maar dat 

wordt tussen nu en eind maart meer 

duidelijk. Ieder die belangstelling heeft, 

kan mailen met Ineke Geurtsen: 

piet.en.ineke@kpnplanet.nl

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 27 februari 10.30:     Woensdag 2 maart 19.00:          Zondag 6 maart 10.30: 
Eucharistieviering                    Gebedsviering Aswoensdag      Open Huisviering 
Pastor Jozef Wissink                An en Anton                                 Isabella Goossens 
Samenzang                                Samenzang                                    Familiekoor 
Misintenties 27 februari: heer Theo Andringa; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – 
Thomas; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; ouders Lenssinck, Van den 
Brink en Vendrig; Zuster Margareth; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; ouders 
Stornebrink – Korrel; ouders Verweij en Miltenburg; heer Ben Woorts 



 

 

 


